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RESUMO

O desbalanceamento de classes em problemas de classificação é bastante
frequente em problemas reais. Por exemplo, em doenças muito raras, o número de
amostras positivas (pessoas doentes) é muito menor que as negativas (pessoas
saudáveis). Esse desbalanceamento pode impactar o desempenho dos
classificadores de aprendizado de máquina. Conforme a distribuição da classe
minoritária, são encontradas na literatura diferentes recomendações para atenuar o
impacto no aprendizado dos classificadores. Nesta dissertação, são consolidadas as
técnicas recomendadas na literatura, essas recomendações são aplicadas em 4
conjuntos de dados, com diferentes predominâncias da classe minoritária (safe,
borderline, rare e outlier) e com 7 classificadores de aprendizado de máquina. As
recomendações da literatura demonstraram que são um importante guia para
direcionar os pesquisadores para a tomada de decisão de qual técnica utilizar
quando do desbalanceamento de classes. Em 70 % das classificações, pelo menos
uma técnica recomendada pela literatura, produziu o melhor resultado dentre todas
as classificações em uma determinada métrica (Precisão, Recall, F1 Score, Gmean
ou AUC), sendo que o recall foi a métrica em que as técnicas recomendadas
produziram os melhores resultados, representando 96% dos melhores
desempenhos.

Palavras Chaves: Classes Desbalanceadas; Desbalanceamento; Nível; Dados;
Algoritmo; Aprendizado de Máquina; Classificação

ABSTRACT
The problem of class imbalance in classification algorithms:
Identification and Validation of Recommended Techniques
The imbalanced classification problem is often found on real scenario. For
instance, on rare diseases, the number of positive instances is very much lesser then
the negative ones. This imbalanced could impact the performance of machine
learning classifier. According to the minority class distribution, it can be found
differents recommendations to mitigate the impact on the classifier performance. In
this dissertation are consolidated the recommendation found on the technical
literature to use each technique, these identified directions are applied in 4 datasets
with different minority classes predominance (safe, borderline, rare and outlier), with
7 classification algorithms. The recommendations from the literature show that they
are very important guide to address the resarchers when defining about what
techniques to use when dealing with imbalanced classes problem. In 70% of the
classification, at least one recommended technique from the literature produced the
best outcome among every classifications in certain metric as precistion, recall, F1
Score, Gmean or AUC. Recall was the metric which the recommended techniques
play the best results, representing 96% of the best performances.

Keywords: Imbalanced class; Unbalanced; Approach; Data; Algorithm; Machine
Learning; Classification; Recommendation
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1 INTRODUÇÃO
Desbalanceamento de classes ocorre quando um evento acontece com
menor frequência do que o evento de ocorrência comum. Portanto, a quantidade de
dados gerados pelos eventos pode diferir substancialmente de acordo com a
frequência ou raridade que cada um acontece (HAIXIANG et. al. 2017).
1.1 Motivação
Aprendizado de máquina está entre as áreas de pesquisa que tem recebido
bastante atenção. A evolução do aprendizado de máquina tem mudado a maneira
como as empresas têm lidado com os clientes, como novos comportamentos têm
sido descobertos e como as tarefas estão sendo automatizadas. Apesar do
progresso da utilização da tecnologia, o problema do desbalanceamento de classes
ainda requer uma atenção especial, principalmente quando da utilização dos
algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina.
Um conjunto de dados é dito desbalanceado, quando o número de instâncias
da classe majoritária supera significativamente o número de instâncias da classe
minoritária.

Na maioria dos casos, a classe com menor representatividade é

exatamente a classe de maior interesse no modelo preditivo.
Algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados têm o desempenho
comprometido quando lidam com conjunto de dados nos quais possuem amostras
muito maiores de uma classe (majoritária) do que de outra (minoritária).
Em conjunto de dados reais, não é raro lidar com a substancial desigualdade
na distribuição de amostras entre as classes, esta situação é conhecida no contexto
de aprendizado de máquina como desbalanceamento de classes. Esta condição
ocorre quando percentualmente uma classe está subrepresentada perante outra, a
classe que possui um menor número de amostras é chamada de classe minoritária
enquanto a classe que possui maior número de amostras é chamada de classe
majoritária (KAUR; PANNU; MALHI, 2019).
Conjunto de dados desbalanceados existem em diferentes domínios como
detecção de fraude, visão computacional, segurança da informação, bioinformática,
setor financeiro, área médica, entre outros. Neste contexto, algoritmos tradicionais
de classificação tendem a aprender mais a respeito da classe majoritária, e por
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consequência, a classe minoritária é classificada erroneamente com

maior

frequência (MAHESHWARI; AGRAWAL; SHARMA, 2011).
Os algoritmos de aprendizado de máquina tradicionais como regressão
logística, árvore de decisão e máquina de vetores de suporte, assumem que o
número de exemplos entre as classes são semelhantes. Entretanto, em diversos
cenários reais o número de instâncias podem estar desbalanceados entre as
amostras, pois os representantes de uma classe podem ter uma frequência muito
maior que o da outra classe. Este contexto apresenta um desafio para os algoritmos
tradicionais pois os mesmos tendem a maximizar os acertos para a classe maior,
representada. Geralmente a classe minoritária é justamente a classe que se tem o
maior interesse em uma predição, pois é ela que levará aos conhecimentos mais
importantes e úteis para o contexto do negócio. Portanto, quando lidar com o
desequilíbrio entre classes, é importante a implementação de mecanismos
inteligentes para superar os vieses para a classe majoritária (KRAWCZYK, 2016).
Os mecanismos inteligentes podem ser divididos em abordagens aplicados
aos dados ou preprocessamento, a nível de algoritmo e híbrida. Cada abordagem
possui suas técnicas para alterar a distribuição do conjunto de dados original ou, por
meio de novos algoritmos ou melhoria dos algoritmos tradicionais atenuar o viés da
predição para a classe maior representada (SPELMEN; PORKODI, 2018).
Kaur et al. (2019) efetuaram uma revisão sistemática no sentido de elencar os
desafios relacionados ao desbalanceamento de classes no contexto de aprendizado
de máquina e, ao final chegou em 152 artigos relacionados ao tema. Esse trabalho
ainda relaciona os desafios em aberto assim como as vantagens e desvantagens
das abordagens para lidar com o desbalanceamento entre classes no cenário de
classificação binária.
A revisão sistemática de Kaur et al. (2019) foi a inspiração para esta
dissertação que tem como objetivo complementá-la propondo uma revisão da
literatura, de maneira a identificar as técnicas de preprocessamento recomendadas
para lidar com o desbalanceamento entre classes.
Baseado no que fora apresentado nesta seção, observa-se a importância de
uma pesquisa que complemente o estudo de Kaur et al. (2019) e que auxilie na
análise, entendimento e direcionamento da escolha da abordagem e técnica para
lidar com o desbalanceamento de classes no contexto de classificação binária.
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1.2 Questões de pesquisa, Objetivos e Hipóteses
O progresso do aprendizado de máquina passa necessariamente pela
evolução das pesquisas envolvendo abordagens e técnicas para resolução do
problema do conjunto de dados desbalanceados. A confiabilidade na predição é um
fator crucial para que se tenha processos e tomadas de decisões completamente
automatizados. Dada a exposição do problema, foram elaboradas as seguintes
questões para o direcionamento desta dissertação.


Quão genéricas são as abordagens e técnicas encontradas na literatura
técnica para problemas de classificação com desbalanceamento de classes?



É possível identificar características do problema de classificação com
desbalanceamento

de

classes

que

tornem

mais

recomendáveis

determinadas abordagens e técnicas?
O principal objetivo desta dissertação é identificar as técnicas de
preprocessamento que relacione as características dos problemas de classificação,
no contexto de

desbalanceamento de classes, com as

técnicas mais

recomendadas.
O objetivo secundário é aplicar as recomendações identificadas na literatura
em

problemas

de

classificação

binária

com

diferentes

características

de

desbalanceamento entre as classes, visando exemplificar a sua utilização e realizar
uma validação da escolha da técnica.
A hipótese desta dissertação está pautada na possibilidade de relacionar as
características de problemas de classificação com desbalanceamento de classes às
técnicas mais recomendadas.
1.3 Planejamento da Dissertação
1. Revisão bibliográfica: A dissertação iniciou com uma pesquisa exploratória a
respeito dos estudos existentes relacionados a abordagens para lidar com o
desbalanceamento de classes em aprendizado de máquina em problemas de
classificação binária. Na sequência as atividades evoluíram para uma revisão
sistemática (RS) de maneira a identificar os estudos dos últimos 5 anos que
trataram as abordagens para lidar com o desbalanceamento de classes assim
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como possíveis direcionamentos para seleção das abordagens e técnicas
para tratamento do impacto do desbalanceamento em problema de
classificação binária.
2. Seleção das técnicas: partindo da revisão sistemática, foram selecionadas as
técnicas

mais

adequadas

para

problemas

de

classificação

com

desbalanceamento de classes de determinadas características.
3. Direcionamento das Recomendações: Foi elaborado um guia que, quando
possível, dadas as características de determinado problema de classificação
com desbalanceamento de classes, indicará as técnicas mais recomendadas
para melhorar o desempenho dos classificadores.
4. Aplicação das Recomendações: as recomendações identificadas na literatura
foram aplicadas em problemas específicos, visando demonstrar o seu uso e,
de alguma forma, validar a escolha das técnicas.
5. Avaliação de resultados: finalmente,

as recomendações foram avalidadas

pelo desempenho nas métricas de precisão, recall, F1 Score, GMean e AUC
alcançados em 7 classificadores. Os resultados gerais da dissertação também
foram abordados.
1.4 Organização da Dissertação

A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica a respeito do aprendizado de
máquina e o problema de desbalanceamento de classes em problemas de
classificação binária.
A Seção 3 traz os trabalhos selecionados a respeito do desbalanceamento de
classes no contexto de aprendizado de máquina e o estado da arte relacionado às
abordagens e técnicas para lidar com o desbalanceamento em problemas de
classificação binária. Adicionalmente nessa seção, também é abordada a
elaboração das recomendações para seleção das técnicas.
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Na Seção 4 são aplicadas as recomendações em problemas específicos
utilizando 4 conjuntos de dados com diferentes graus de desbalanceamento e
distribuição da classe minoritária. Nessa seção é efetuada a avaliação geral dos
resultados da dissertação e, particularmente, das recomendações identificadas na
literatura.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção, inicialmente são apresentados os conceitos relacionados ao
aprendizado de máquina e ao problema de classes desbalanceadas. Em seguida, é
apresentado o estado da arte a respeito do problema do desbalanceamento de
classes em problema de classificação binária.
2.1 Aprendizado de Máquina
Segundo Arthur Samuel, “Aprendizado de Máquina é um campo de estudo
que dá ao computador a habilidade de aprender sem ser explicitamente
programado”. Em 1952, Arthur Samuel, um engenheiro americano, desenvolveu um
programa para que o computador fosse capaz de jogar damas com um humano, o
computador tinha a habilidade de analisar cada movimento e aprender com os erros
e acertos do adversário humano. Portanto, a cada partida o computador aumentava
a sua base de conhecimento e melhorava o seu grau de precisão na escolha das
melhores jogadas. Em 1959, Arthur Samuel nomeou de Aprendizado de Máquina a
habilidade do computador aprender sozinho (DAS et al., 2015).
Em 1998, o cientista da computação americano, Tom Mitchell, deu uma
definição mais formal para aprendizado de máquina, para ele “um programa de
computador é dito para aprender com a experiência E com relação a alguma classe
de tarefas T e medida de desempenho P, se o seu desempenho em tarefas em T,
medida pelo P, melhora com a experiência E”. Para o jogo de damas implementado
por Arthur Samuel, E seria a experiência de jogar damas contra um ser humano, T a
tarefa de jogar damas e P seria a probabilidade de ganhar o próximo jogo em uma
nova partida (DAS et al., 2015).
Em aprendizado de máquina, a função alvo é criada baseada nos dados de
treinamento, este processo é conhecido como aprendizado indutivo. Generalização
significa o quão bem o modelo de aprendizado de máquina prediz quando
apresentado a novos exemplos. Isto é, o objetivo de um modelo de AM é, a partir
dos dados de treinamento, generalizar

a predição

para quaisquer exemplo do

domínio do problema. No momento do treinamento do algoritmo, pode ser
empregado diferentes tipos de aprendizado, esses aprendizados possuem
características específicas, vantagens e desvantagens (DHUMALE; THOMBARE;
BANGARE, 2019).
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O aprendizado supervisionado utiliza de conhecimento dos dados passados,
isto é, conjunto de dados com o resultado esperado, para que no processo de
treinamento o algoritmo desenvolva uma função inferida para prever os valores de
saída. O algoritmo compara os resultados reais versus os resultados esperados, de
maneira a minimizar o número de erros e generalizar a função para predição de uma
nova amostra (SARAVANAN; SUJATHA, 2018).
No aprendizado não supervisionado, os exemplos de treinamento são
apresentados somente com os dados de entrada e o mecanismo de aprendizado é
efetuado sem um supervisor, isto é, o aprendizado é efetuado sem conhecer a
variável resposta. A ideia é que durante o processo de aprendizado se organize os
dados de alguma maneira afim de aprender mais a respeito do agrupamento das
instâncias (SARAVANAN; SUJATHA, 2018).
O aprendizado por reforço é uma técnica que recompensa ou pune uma ação
considerada positiva ou negativa, respectivamente. Na falta de conjunto de dados de
treinamento, o aprendizado é efetuado baseado nas experiências. Este tipo de
aprendizado é utilizado em jogos eletrônicos e carros autônomos, por exemplo.
Para a aplicação das recomendações identificadas nesta dissertação, serão
implementados modelos de classificações com o aprendizado supervisionado, como
detalhado a seguir.
2.1.1 Aprendizado Supervisionado
Na Figura 1 é demonstrado um exemplo de aprendizado supervisionado, este
modelo classifica uma forma em triângulo ou estrela. Os dados de entrada para
treinamento são apresentados com a resposta, neste exemplo se a forma é um
triângulo ou uma estrela. Se uma reposta está incorreta, o supervisor efetua esta
correção, esta iteração é conhecida como treinamento do modelo e este treinamento
pode ser efetuado com diferentes algoritmos de aprendizado.

18

Figura 1 – Aprendizado Supervisionado

Fonte: Saravanan e Sujatha (2018)

Os problemas de aprendizado de máquina que utiliza o aprendizado
supervisionado podem ser classificados em Regressão e

Classificação. Se

a

variável de saída é contínua esta técnica é conhecida como regressão, caso a
variável seja discreta trata-se de uma técnica de classificação (SARAVANAN;
SUJATHA, 2018).
2.1.2 Classificação no Contexto de Aprendizado Supervisionado
O objetivo de uma classificação é identificar a qual classe uma nova instância
pertence. Por meio do aprendizado supervisionado,

um conjunto de dados é

treinado e um modelo de classificação é construído por um algoritmo. Feito isto,
quando uma nova instância é submetida ao modelo o mesmo será capaz de
classificá-la. Diagnosticar um tumor como benigno ou maligno é um exemplo de
classificação. Utilizando-se de informações históricas de pacientes com tumores
benigno ou maligno é possível construir um modelo de classificação capaz de
categorizar um novo tumor em benigno ou maligno baseado nos atributos no qual
fora treinado.
Em problemas de classificação, o resultado de uma predição está associado a
uma variável discreta, isto é, os atributos de entrada são mapeados de maneira a
identificar a variável de saída. Esse tipo de modelo é utilizado para delinear as
classes das novas instâncias de entrada e, tal procedimento é um processo em duas
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etapas, conforme descrito a seguir e sumarizado na Figura 2 (SAFAE; HABIB;
ABDERRAHIM, 2018) :
1. A primeira etapa é chamada de treinamento ou aprendizado, é o momento em
que os dados são apresentados ao algoritmo de classificação, e este, cria
uma função ou modelo para predizer as classes categóricas também
apresentadas ao algoritmo, dito processo de aprendizado supervisionado.
2. A segunda etapa é chamada de teste, novos dados serão apresentados ao
modelo, sem a variável de saída, para que o modelo implementado na Etapa
1 possa classificar estas novas amostras. Baseado no desempenho, o modelo
pode ser considerado pronto para predição de futuras amostras ou deve-se
voltar para a Etapa 1 para nova etapa de treinamento.

Figura 2– Processo de treinamento e teste modelo de classificação.

Fonte: Safae et al. (2018)

As

técnicas

de

classificação

em

aprendizado

supervisionado

categorizadas em classificadores probabilísticos e classificadores lineares.
técnicas Aprendizado Bayesiano

e Máxima Entropia

são
As

são exemplos de

classificadores probabilísticos, enquanto Máquina de Vetor de Suporte (Support
Vector Machine – SVM), Regressão Logística (RL), Decision Tree (DT) e Multi Layer
Perceptron (MLP) são exemplos de classificadores lineares. A seguir cada técnica
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relevante para esta dissertação é brevemente descrita (SARAVANAN; SUJATHA,
2018).
O algoritmo Máquina de Vetor de Suporte, tem como objetivo efetuar a
classificação de um conjunto de dados que são mapeados para um espaço
multidimensional, delimitado por uma linha de separação chamada de hiperplano
entre duas classes. Esta delimitação maximiza a distância entre os pontos mais
próximos em relação a cada uma das classes. A ideia central da Máquina de Vetor
de Suporte é realizar um mapeamento não linear do conjunto de dados em um
espaço de dimensão mais elevada, e posteriormente utilizar classificadores lineares
neste novo espaço criado.
A regressão logística, também chamada de Logit, é uma técnica estatística
muito utilizada em modelagem de risco de crédito. Alguns trabalhos de pesquisa
demonstraram sua baixa eficiência quando comparados com outras técnicas de
aprendizado de máquina mais avançadas. Esta técnica é utilizada para predição de
variáveis binárias (0 ou 1).
Árvore de decisão é uma técnica de aprendizado de máquina supervisionado
não paramétrico. Em uma árvore de decisão, a classificação é efetuada por meio do
fluxo a partir do nó raiz até o nó folha. Os classificadores implementados por árvore
de decisão possuem uma hierarquia do espaço do conjunto de dados de
treinamento, no qual a restrição no valor do atributo é utilizada para a divisão dos
dados. Esta divisão é efetuada iterativamente de modo que os nós das folhas
mantenham o menor número de registros classificados.
Redes Neurais Artificiais é uma técnica inspirada na estrutura e nos aspectos
funcionais de uma rede neural biológica e tem a capacidade de adquirir
conhecimento por meio da experiência. As redes neurais possuem a capacidade de
resolver problemas que têm padrões imprecisos e ruidosos com grande número de
variáveis. Esta característica da rede neural é bem atraente pois os conjuntos de
dados reais em sua maioria não seguem estruturas claras de probabilidade que são
requeridas pelos modelos estatísticos.
O classificador K Nearest Neighbor (KNN), utiliza-se do K vizinhos mais
próximos do conjunto de dados de treinamento para classificar as novas instâncias
apresentadas ao modelo. Este algoritmo usa uma medida de distância, geralmente a
distância Euclidiana, para definição da proximidade de uma nova amostra com as
instâncias do conjunto de dados de treinamento. Pelo fato de ter que calcular as

21

distâncias entre as amostras para cada instância do conjunto de dados de
treinamento, o KNN requer um alto custo computacional.
2.1.3 Conjunto de Dados Desbalanceados
De acordo com a Kaur, Pannu e Malhi (2019), conjunto de dados
desbalanceado é um problema em que a proporção da quantidade de instâncias de
uma classe difere substancialmente da outra classe representada no conjunto. Neste
caso, uma classe é representada por um pequeno número de exemplos (classe
minoritária) enquanto a outra classe (classe majoritária) é majoritariamente
representada no conjunto de dados.
A Figura 3 demonstra um conjunto de dados no qual a classe majoritária
representa 99% (noventa e nove por cento) do conjunto de dados e a classe
minoritária está representada em 1% (um por cento) dos dados. Neste exemplo, o
classificador acertou 100% (cem por centro) das predições na classe majoritária
porém não acertou nenhuma predição da classe minoritária.
Figura 3 – Conjunto de Dados Desbalanceado

Fonte: Adaptada de Shakeel et al. (2017)
Apesar de não ter acertado nenhuma predição da classe minoritária, a
acurácia geral é de 99% (noventa e nove por cento). Este é um dos cenários no qual
o desbalanceamento de dados apresenta desafios para os algoritmos tradicionais de
aprendizado de máquina (SHAKEEL; SABHITHA; SHARMA, 2017).
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A taxa de desbalanceamento é uma métrica utilizada para medir a proporção
da quantidade da classe majoritária frente a classe minoritária. Quanto maior a taxa
de desbalanceamento, maior é a diferença de representatividade entre as classes
(CHARTE et al., 2015). O nível de desbalanceamento entre as classes é calculado
dividindo o número de instâncias da classe majoritária pelo número de instância da
classe minoritária (FOTOUHI; ASADI; KATTAN, 2019). Por exemplo, um conjunto de
dados que possui 50.380 (cinquenta mil trezentos e oitenta) instâncias da classe
majoritária e 2.070 (duas mil e setenta) instâncias da classe minoritária têm o seu
nível de desbalanceamento calculado dividindo 50.380 por 2.070, portanto o nível de
desbalanceamento seria de 24.33, isto é, para cada exemplo da classe minoritária o
conjunto de dados possui 24.33 da classe majoritária, isto 1:24 (minoritária :
majoritária).
A maioria dos estudos atuais, concentra na proporção de desbalanceamento
entre 1:4 a 1:100, portanto há uma falta de estudos em classificação de conjunto de
dados extremamente desbalanceados. Aplicações da vida real como detecção de
fraude e quimioinformática podem produzir índices de desbalanceamento de 1:1000
até 1:5000 (KRAWCZYK, 2016).
Conjunto de dados que possuem níveis de desbalanceamento diferente de 1
(um) podem ser considerados desbalanceados,

em cenários reais existem

severidades de balanceamento que variam do menor para o mais severo nível (alto
ou extremo) (LEEVY et al., 2018).
Segundo Haixiang et al. (2017), as pesquisas demonstram que podem ser
divididos em 5 categorias os desafios no contexto de aprendizado de máquina com
conjunto de dados desabalanceado.
1. Classificadores
desequilibrados,

tradicionais

quando

frequentemente

lidam

com

demonstram

conjunto

um

de

dados

desempenho

de

classificação abaixo do ideal, isto é, um bom desempenho na classe
majoritária, porém baixa acurácia na classe com menor representatividade.
2. O processo de aprendizado medido por métricas globais como acurácia, induz
um viés para a classe majoritária, enquanto a classe minoritária permanece
desconhecida ou com baixo índice de acerto, mesmo que na medida global
haja um alto nível de precisão.
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3. Exemplos da classe minoritária podem ser considerados como ruídos pelo
modelo de aprendizado. Enquanto os ruídos podem ser erroneamente
identificados como exemplos minoritários, pois ambos são padrões raros no
espaço de dados.
4. Caso as classes majoritária e minoritária sejam linearmente separáveis, o
desbalanceamento de dados não é um problema, porém geralmente os
exemplos minoritários se sobrepõem com os majoritários no espaço de
dados.
5. Pequenos disjuntores são pequenas “ilhas” de classes minoritárias no espaço
de representação da classe majoritária. Essa caractertística do conjunto de
dados impõe um desafio adicional quando do desbalanceamento entre
classes.
A Figura 4 demonstra a representação das amostras no espaço de
sobreposição, pequenos disjuntores, ruídos e linha de fronteira.
Figura 4 – Representação de amostras nos espaços de sobreposição, pequenos disjuntores,
ruído e linhas de fronteira.

Fonte: Fotouhi et al. (2019) – Adaptado pelo Autor.
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Pode ser observado na Figura 4 que as regiões de sobreposição e ruído
apresentam grandes dificuldades para a correta classificação da classe minoritária.
2.1.4 Cenários Reais geradores de Conjunto de Dados Desbalanceados
As pesquisas na área de desbalanceamento de classes têm sido motivadas
principalmente pelos inúmeros contextos reais que são, por natureza, geradoras de
dados com representação desigual. Nesses casos, a classe minoritária é a mais
importante ou de maior interesse, portanto é requerido métodos para melhorar sua
taxa de acerto. Esta assertividade está fortemente ligada a questões importantes
como, prevenção de ataques maliciosos, detecção de doenças com risco de vida,
gerenciamento de comportamento atípico em redes sociais ou tratamento de casos
raros em sistema de monitoramento (KRAWCZYK, 2016).
No segmento financeiro, por exemplo, a detecção de fraudes de pagamento e
transações de cartão de crédito podem ser um problema com um custo alto para um
indivíduo ou para uma organização. Somado a outros fatores, todos os anos há
grandes prejuízos financeiros e de imagem devido às limitações dos algoritmos de
aprendizado de máquina ao lidar com essas distribuições extremamente
desequilibradas de dados, pois o número de transações legítimas é muito maior que
o número de transações fraudulentas (KRAWCZYK, 2016).
Em visão computacional, tenta-se associar os recursos de imagem de alta
dimensão a uma identificação estruturada de objetos na imagem. O desequilíbrio
ocorre quando o conjunto de dados de treinamento não contém o objeto de
interesse, conhecido como imagens negativas em comparação aos objetos positivos.
Esta situação pode resultar na classificação incorreta de objetos positivos (classe de
interesse) (FELIX; LEE, 2019).
O problema de desbalanceamento de classes também é um desafio no
segmento de detecção de doenças, em especial o câncer. Pelo fato dos algoritmos
tradicionais tenderem a maximizar os acertos da classe majoritária, o diagnóstico da
doença é efetuado nas amostras da classe minoritária (classe de dados com
câncer). Esta tendência é preocupante, pois há consequências do diagnóstico
errado para os pacientes não cancerígenos, sejam diversos testes clínicos adicionais
ou a própria vida do paciente cancerígeno detectado como saudável (FOTOUHI;
ASADI; KATTAN, 2019).
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A Figura 5 apresenta os diversos segmentos que são geradores de conjunto
de dados desbalanceados.
Figura 5– Segmentos Geradores de Conjuntos de Dados Desbalanceados

Fonte: Autor

Como pode ser observado na Figura 5, existe uma variedade de domínio de
negócios que por natureza podem gerar conjuntos de dados desbalanceados.
Portanto, não se trata de segmentos isolados geradores de desequilíbrio entre
classes.
2.1.5 Métricas de Desempenho em Conjuntos de Dados
Os processos de seleção e avaliação do modelo são dois fatores cruciais em
aprendizado de máquina. Em problemas de classificação, a acurácia é a métrica
mais comumente utilizada, porém em um cenário de desequilíbrio entre classes, ela
não é a melhor medida para avaliar o modelo devido ao viés em direção a maior
classe representada. As medidas de desempenho como curva ROC, G-mean e Fmeasure, têm menor probabilidade de sofrer impacto em conjunto de dados
desbalanceados, pois levam a distribuição dos dados em consideração (HAIXIANG
et. al. 2017).
A matriz de confusão ou matriz de erro, é uma tabela que demonstra o
relacionamento entre as classificações reais e previstas. Em classificação binária,
isto é, classificação de duas classes, o resultado da predição pertence a uma das
quatro possíveis categorias da matriz de confusão: Verdadeiro Positivo (VP), Falso
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Positivo (FP), Falso Negativo (FN) ou Verdadeiro Negativo (VN). A Tabela 1
representa a matriz de confusão e suas categorias.
Tabela 1– Matriz de Confusão

R
e
a
l

Positivo
Negativo

Predição
Positivo
Negativo
Verdadeiro Positivo
Falso Negativo
(VP)
(FN)
Falso Positivo
(FP)

Verdadeiro Negativo
(VN)

Fonte: Autor (2020)



VP (Verdadeiro Positivo): é a quantidade de amostras positivas que foram
corretamente preditas como positivas. Por exemplo, o paciente tem câncer e
foi corretamente diagnosticado com câncer pelo modelo de predição.



FP (Falso Positivo):

é a quantidade de amostras negativas que foram

incorretamente preditas como positivas. Por exemplo, o paciente não tem
câncer e o modelo o diagnosticou erroneamente com câncer.


FN (Falso Negativo): é a quantidade de amostras positivas que foram
incorretamente preditas como negativas. Por exemplo, o paciente tem câncer
e foi erroneamente classificado como não portador de câncer.



VN (Verdadeiro Negativo): é a quantidade de amostras negativas que foram
corretamente preditas como negativas. Por exemplo, o paciente não tem
câncer e o modelo o classificou corretamente como não portador de câncer.
Partindo da matriz de confusão, é possível extrair algumas métricas globais e

específicas do modelo de classificação, tais como acurácia, precisão, sensibilidade,
especificidade e f-score.
A acurácia é uma métrica global que informa o quanto o modelo acertou dada
todas as previsões. É a razão entre as previsões corretas Verdadeiros Positivos (VP)
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e Verdadeiros Negativos (VN) sobre o somatório de todas as previsões (VP + VN +
FP + FN). No caso de dados altamente desbalanceados, considerar a média
geométrica da precisão da classe minoritária e majoritária é mais eficaz em
comparação com a acurácia (FELIX; LEE, 2019).
Sensibilidade é a proporção de casos positivos que foram preditos
corretamente pelo modelo. É calculada como a razão dos Verdadeiros Positivos (VP)
pela soma dos Verdadeiros Positivos (VP) e Falsos Negativos (FN), variando entre
0 e 1.
Especificidade é a proporção de casos negativos que foram preditos
corretamente pelo modelo. É calculada como a razão dos Verdadeiros Negativos
(VN) pela soma dos Verdadeiros Negativos (VN) e Falsos Positivos (FP).
Precisão é a razão entre o número de amostras corretamente classificadas
como positivas (VP) e o total de exemplos positivos existentes no conjunto de dados
(VP + FP).
F-score é utilizada para avaliar a precisão das predições quando da
classificação binária e demonstra a harmonia entre a precisão e a sensibilidade
(recall). Varia no intervalo entre 0 e 1 sendo que quanto mais próximo de 1 melhor é
o desempenho do modelo.
G-mean é a média geométrica entre as taxas de Verdadeiros Positivos (VP) e
Verdadeiros Negativos (VN). Esta métrica mede o desempenho equilibrado de um
classificador em relação às taxas de acertos de ambas classes.
Curva ROC (Receiver Operating Characteristic)

é uma curva de

probabilidade que descreve visualmente a diferença entre a acurácia em exemplos
positivos e o erro em exemplos negativos, em outras palavras, mostra o quão bom o
modelo implementado é para distinguir duas classes. Essas duas classes podem ser
0 ou 1 ou positivo e negativo. Uma curva ROC traça a sensibilidade versus 1 especificidade.
A curva AUC (Area under the ROC curve) é derivada da curva ROC, é uma
maneira de agregar a curva ROC em um único valor. AUC varia de 0 a 1 e o limiar
entre a classe é 0.5, isto é, acima ou abaixo deste limite o algoritmo define a
classificação entre duas classes. Um modelo cujas previsões foram efetuadas 100%
erradas tem uma AUC igual a 0, enquanto um modelo cujas previsões estão todas
corretas tem uma AUC de 1, portanto quanto maior a AUC melhor é o modelo.
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Índice Kappa é um método estatístico utilizado para avaliação do nível de
concordância entre dois conjuntos de dados, no contexto de aprendizado de
máquina esses conjuntos são o resultado predito e o resultado real no modelo de
classificação. Este coeficiente foi formulado por Jacob Cohen em 1960 e é calculado
pela subtração do total de acertos e a proporção de acertos esperada dividido pela
subtração do total de amostras e a porporção de acertos esperada. A seguir é
exemplificado o cálculo do índice Kappa a partir da matriz de confusão representada
na Tabela 2 e na sequência na Tabela 3 são apresentados os níveis de
concordância baseado na escala do coeficiente Kappa (MATOS ET AL, 2009).
Tabela 2 – Exemplo de matriz de confusão
Predição
R
e
a
l

Positivo

Negativo

Positivo

5
(VP)

1
(FN)

Negativo

1
(FP)

3
(VN)

6

4

Total

Total

6

4
10

Fonte Autor

Considerando o exemplo da matriz de confusão, o índice Kappa pode ser
calculcado conforme os seguintes passos.
1. Cálculo da Acurácia
VP + VN
VP + VN + FP + FN

=

5+3

= 0.8

10

2. Probabilidade Positivo = P(Positivo)
Total Predição Positivo * Total Real Positivo
Total Observações

=

6*6

= 3,6

10

3. Probabilidade Negativo = P(Negativo)
Total Predição Negativo * Total Real Negativo = 4 * 4

= 1,6

29

Total Observações

10

4. Probabilidade Concordância ao Acaso = P(E)
P(Positivo) + P(Negativo)

= 3,6 + 1,6

Total Observações

= 0,52

10

5. Índice Kappa
Acurácia – P(E)
1

– P(E)

= 0,8 - 0,52
1

= 0,58

- 0,52

Neste exemplo o índice Kappa é igual a 0,58 e indica que na tarefa de
classificação da matriz confusão, há concordância em 58% das predições, portanto
seguindo a escala da Tabela 3, a concordância para este exemplo é moderada.
Tabela 3 – Escala Níveis de Concordância do Coeficiente Kappa

Fonte: Matos et al. (2009)

A Tabela 4 apresenta a sumarização das métricas acima descritas e suas
respectivas fórmulas.
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Tabela 4 – Fórmulas Métricas de Desempenho

Fonte: Kaur et al. (2019) – Adaptado pelo Autor.

Nesta dissertação foram utilizadas as métricas precisão, sensibilidade, FScore, G-Mean e AUC para avaliação dos classificadores e técnicas para lidar com o
desbalanceamento de classes.
2.2 Abordagens para lidar com o Desbalanceamento de Classes
Segundo Spelmen e Porkodi (2018), existem três abordagens para lidar com
o desbalanceamento de classes em problemas de classificação.


Abordagem aplicada aos dados ou preprocessamento;



Abordagem baseada em algoritmo;



Abordagem híbrida que utiliza técnicas das duas abordagens anteriores.

2.2.1 Abordagem Aplicada aos Dados ou Preprocessamento
Segundo Haixiang et. al (2017) a abordagem aplicada aos dados ou
preprocessamento é geralmente realizada antes do processo de aprendizado do
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algoritmo, isto é, esta abordagem é empregada nos dados de treinamento do
modelo afim de obter melhores dados de entrada. Considerando os espaços de
representação dos dados, a técnica de reamostragem é tradicionalmente empregada
nesta abordagem.
De acordo com Napierała e Stefanowski (2015), a abordagem aplicada aos
dados não tem dependência dos métodos de aprendizado dos classificadores e
modifica a distribuição original do desbalanceamento para uma distribuição que
melhor atenda a necessidade do classificador, removendo exemplos da instância
majoritária ou criando novas instâncias da classe minoritária, procedimentos esses
conhecidos como subamostragem e sobreamostragem, respectivamente.
Essa abordagem atua diretamente no espaço de distribuição dos dados de
treinamento e tenta reduzir a taxa de desbalanceamento entre as classes (KAUR;
PANNU; MALHI, 2019).
Os

métodos

de

sobreamostragem

e

subamostragem

são

melhores

detalhados nas subsubsubseções a seguir.
2.2.1.1 Sobreamostragem (Oversampling)
O método de sobreamostragem tem como objetivo aumentar o número de
amostras da classe minoritária de maneira a reduzir o desbalanceamento entre a
classe majoritária e a classe minoritária. A Figura 6 demonstra um exemplo de um
conjunto de dados desbalanceado e a proporção final quando da aplicação do
método de sobreamostragem, isto é, criação de novas instâncias da classe
minoritária ou repetição das instâncias já existentes (KAUR; PANNU; MALHI, 2019).
Figura 6– Conjunto de Dados Desbalanceado e resultado final após o método de
sobreamostragem

Fonte: Kaur et al. (2019)
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A criação de amostras artificiais pode ser efetuada simplesmente replicando
as amostras minoritárias existentes ou aplicando técnicas inteligentes para criação
de amostras artificiais da classe minoritária. Este método de reamostragem aumenta
a probabilidade de ocorrência de overfitting (KAUR; PANNU; MALHI, 2019).
O método de sobreamostragem possui diversas técnicas para geração de
amostras artificiais, as mais conhecidas são descritas a seguir (FOTOUHI; ASADI;
KATTAN, 2019).
SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) é uma das técnicas
mais exploradas na literatura. Esta técnica cria instâncias artificiais com base na
proximidade existente no espaço de característica entre os exemplos da classe
minoritária. Por meio dos k vizinhos mais próximos das classes minoritárias, o
algoritmo cria as amostras artificiais.
Esta técnica pode aumentar a acurácia do classificador, porém pode introduzir
um problema de falta de generalização do modelo, isto é, o modelo se torna muito
especialista para as classes minoritárias, fato chamado de overfitting. Dado este
problema, outros métodos de geração de instâncias artificiais têm sido propostos de
maneira

a ampliar a

região de decisão e assim aumentar a possibilidade de

generalização do modelo (HE; GARCIA, 2009). A Figura 7 demonstra o conjunto de
dados original (a) e o conjunto de dados após aplicar o SMOTE (b), como pode ser
observado é gerado amostras artificiais entre as classes minoritárias, representada,
neste exemplo pelo quadrado.
Figura 7– Conjunto de dados Desbalanceado e resultado após aplicar a técnica SMOTE

Fonte: He e Garcia (2009)
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Borderline-Smote é uma outra alternativa adaptável, seu objetivo é identificar
as amostras da classe minoritária que estão próximas a fronteira de decisão, estas
amostras se concentram na área chamada de DANGER. Pelo fato de estarem na
fronteira de decisão, este conjunto é formado por instâncias que possuem mais
vizinhos da classe majoritária do que da classe minoritária. Identificado este espaço
de dados, o Borderline-Smote aplica o SMOTE somente nas instâncias deste
subconjunto. A Figura 8 apresenta o funcionamento da técnica Borderline-Smote
quando aplicada em um conjunto de dados com a classe minotirária representada
em 3 regiões: Danger, Seguro e Ruído.
Figura 8 - Conjunto de dados Desbalanceado e resultado após aplicar a técnica BorderlineSmote

Fonte: He et al. (2008)

Safe Level Smote é uma técnica de sobreamostragem que assim como
Smote gera instância sintéticas da classe minoritária, porém a geração das novas
instâncias são concentradas na região safe da classe minoritária, isto é, a maioria
dos vizinhos mais próximos de uma instância minoritária são compostos por vizinhos
da própria menor classe representada. A Figura 9 apresenta o comportamento da
técnica Safe Level Smote.
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Figura 9 – Balanceamento de classe por meio da técnica Safe Level Smote

Fonte: Siriserian et al. (2016)

A Figura 9 demonstra que as instâncias sintéticas da classe minoritária são
geradas somente na região safe do conjunto de dados.
Smote Iterative Partioning Filter (Smote IPF) é uma técnica de
balancemaneto de classes que gera amostras sintéticas por meio da técnica
SMOTE, porém remove as instâncias sintéticas que geraram ruído no conjunto de
dados. Por isto do nome Iterative Partiotning Filter, pois é efetuada uma limpeza no
conjunto de dados após a geração das amostras sintéticas por meio do SMOTE.
Esta abordagem faz com que a linha de fronteira entre a classe minoritária e a
majoritária fique mais evidente.
2.2.1.2 Subamostragem (Undersampling)
O método de subamostragem tem como objetivo reduzir o número de
amostras da classe majoritária de maneira a reduzir o desbalanceamento entre a
classe majoritária e minoritária. A Figura 10 demonstra um exemplo de um conjunto
de dados desbalanceado e a proporção final quando da aplicação do método de
subamostrgem, isto é, a remoção aleatória ou criteriosa de algumas instâncias da
classe majoritária (FELIX; LEE, 2019).
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Figura 10 - Conjunto de dados Desbalanceado e resultado após aplicar o método de
subamostragem

Fonte: Felix e Lee (2019)

Quando da remoção aleatória das amostras da classe majoritária, o conjunto
de dados pode perder informações relevantes do contexto do problema a ser
resolvido. A seguir são apresentadas duas técnicas de subamostragem que
propõem soluções para remoção de exemplos da classe majoritária sem perder
informações importantes para o classificador, esses métodos são considerados
híbridos por pertencer a um grupo de técnicas que utilizam do algoritmo de
preprocessamento e classificação (FOTOUHI; ASADI; KATTAN, 2019).
Neighborhood Cleaning Rule (NCR) é uma técnica que remove instâncias
da classe majoritária, por meio da limpeza inteligente do conjunto de dados, isto é,
combinando o Condensed Nearest Neighbors (CNN) para remoção das instâncias
redundantes e Edited Nearest Neighbors para remoção das instâncias da classe
majoritária que representam o ruído no conjunto de dados.
No caso de uma instância que pertença a classe majoritária e a classificação
dos seus três vizinhos mais próximos é o oposto da instância majoritária de
referência, esta instância é removida. Por outro lado, caso a instância pertença a
classe minoritária e não for corretamente classificada pelos três vizinhos mais
próximos, então os vizinhos mais próximos que pertencem a classe majoritária são
removidos.
Tomek Links (T-Link) é uma técnica que identifica pares de instâncias que
pertencem a diferentes classes. Esta representatividade ocorre na fronteira de
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separação de cada classe, portanto identificado os pares, a instância majoritária é
removida da linha de fronteira.
Figura 11 – Balanceamento de classe por meio da técnica T-Link

Fonte: Charfaoui (2019)

A Figura 11 demonstra como é efetuada a identificação dos pares (classe
minoritária e majoritária) assim como o conjunto de dados final após a remoção das
classes majoritárias identificadas.

2.2.1.3 Seleção e Extração de Atributos (feature selection and extraction)
Este método lida com os atributos do conjunto de dados e pode ser utilizado
independentemente do desbalanceamento das classes. São poucos os artigos que
consideram a seleção e extração de atributos como método para lidar com conjunto
desbalanceados. Em cenários de desbalanceamento de dados, amostras da classe
minoritária podem facilmente ser descartadas como ruído, porém se atributos
irrelevantes forem removidos do espaço de atributos, este risco é reduzido.
A seleção de subconjuntos de atributos relevantes de conjunto de alta
dimensão ajuda no desempenho do classificador. A seleção dos atributos
geralmente é obtida por três métodos: filter, wrapper e o embedded (HAIXIANG et.
al, 2017).
A extração de aributos é uma outra maneira de lidar com conjuntos de dados
de alta dimensionalidade, enquanto a seleção de atributos seleciona um subconjunto
do conjunto de atributos original, a extração reduz o espaço dimensional dos dados
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criando novos atributos dos atributos originais por meio do mapeamento funcional.
Existe uma variedade de técnicas para extração dos atributos tal como Principal
Component Anaysis (PCA), Singular Value Decomposition (SVD) e Matrix
Factorization (NMF).

2.2.2 Abordagem Baseada em Algoritmo
O problema do aprendizado de máquina envolvendo conjuntos de dados
desbalanceados pode ser também atenuado introduzindo melhores soluções para os
algoritmos tradicionais, ou introduzindo novos algoritmos de classificação para lidar
com os vieses produzidos pelo desbalanceamento de dados (SPELMEN; PORKODI,
2018).
A abordagem baseada em algoritmo inclui as técnicas de cost-sensitive
learning e aprendizado por meio de comitês de classificadores (ensemble)
(STEFANOWSKI, 2015). A seguir são detalhadas as principais técnicas utilizadas na
abordagem baseada em algoritmo.
2.2.2.1 Aprendizado Sensível ao Custo (Cost Sensitive Learning)
A técnica de aprendizado sensível ao custo utiliza-se de uma matriz de custo
para penalizar o erro de classificação. Cost sensitive learning possui menos
popularidade quando comparada com o método de reamostragem, isto se deve pelo
fato da dificuldade de identificar o real custo do erro de classificação da classe
minoritária. Por outro lado, pelo ponto de vista computacional esta técnica é mais
vantajosa em comparação a reamostragem (KAUR; PANNU; MALHI, 2019).
No contexto de desbalanceamento entre classes, é atribuído um maior custo
no erro de classificação da classe minoritária, isto é, é dado um grau de importância
maior no processo de aprendizado da menor classe representada no conjunto de
dados. Portanto, durante o aprendizado ao invés de maximizar a acurácia,

o

algoritmo minimizará o custo global, levando em consideração o custo de erro na
classe minoritária (KRAWCZYK, 2016)
2.2.2.2 Método Ensemble
O método de aprendizado ensemble ou comitê de classificadores, tem como
objetivo gerar diversos modelos de classificação. Utiliza-se diferentes algoritmos de
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classificação tradicionais e a decisão final é tomada agregando os resultados obtidos
por cada classificador. Este tipo de abordagem frequentemente tem melhor
desempenho quando comparado ao resultado de um único classificador,
adicionalmente por atenuar a probabilidade de ocorrência de overfitting e redução de
vieses. Esses benefícios fazem com que o método de aprendizado ensemble seja
também um instrumento para lidar com o problema de desbalanceamento de
classes. As técnicas ensemble podem ser divididas em

Bagging, Boosting e

Random Forest.
Bagging (Bootstrapp Aggregation) é uma técnica que a partir da divisão do
conjunto de dados original em difererentes subconjuntos de dados de

igual

tamanho, cria um classificador para cada subconjunto. A classificação final é definida
a partir da contribuição de cada classificador originado do treinamento do modelo em
cada subconjunto de dados. Esta técnica reduz a variância da predição.
Random Forest é um algoritmo de aprendizado supervisionado que pode ser
utilizado nas tarefas de classificação e regressão. Como o próprio nome sugere, este
algoritmo cria aleatoriamente uma floresta, que em outras palavras, é a combinação
de várias árvores de decisão de maneira a produzir melhores predições. Na maioria
dos casos essas árvores são treinadas utilizando o método bagging, isto é, por meio
de diferentes subconjuntos do conjunto de dados de treinamento são gerados vários
modelos que em conjunto serão responsáveis pela predição de uma nova amostra.
Boosting é uma técnica que inicia o treinamento do modelo de classificação
com o custo igual de erro de classificação para cada instância. Para cada iteração
subsequente o algoritmo boosting aumenta o custo do erro das instâncias
erroneamento classificadas na iteração anterior e reduz o custo das corretas
classificações da iteração anterior.
média

dos

custos

de

todas

O classificador final é construído a partir da
as

iterações

efetuadas

(KHOSHGOFTAAR;

FAZELPOUR; DITTMAN; NAPOLITANO, 2015).
XGBoost (Extreme Gradient Boosting) é um algoritmo de aprendizado
supervisionado baseado no algoritmo base de árvore de decisão, que utiliza a
técnica boosting para maximizar os acertos das predições. É um algoritmo robusto e
sofre pouca influência quando combinado com conjuntos de dados desbalanceados.
Pelo fato de ser da família boosting, os novos modelos adicionados no treinamento,
tem como objetivo a correção das predições erradas dos modelos anteriores, isto é,
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utiliza o algoritmo Gradient Descent para minimizar os erros dos modelos
anteriores(KHOSHGOFTAAR; FAZELPOUR; DITTMAN; NAPOLITANO, 2015).
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Ao estudar um assunto podem ser encontrados resultados conflitantes, logo,
a fim de reduzir este problema, esclarecer controvérsias e apoiar-se em estudos
mais confiáveis pode-se utilizar do delineamento de pesquisa chamado de revisão
sistemática da literatura que é um tipo de investigação focada em uma questão bem
definida, que tem como objetivo identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as
evidências relevantes disponíveis (GALVÃO; PEREIRA, 2014). Para Felizardo et al
(2017 apud Kitchenham et al., 2004), a elaboração de um protocolo de RS tem como
objetivo principal reduzir a ocorrência de vieses na pesquisa.
Nesta dissertação, a revisão sistemática para obtenção das publicações mais
recentes na área de desbalanceamento de classes em aprendizado de máquina foi
conduzida conforme o método apresentado no Apêndice A.
A seleção final da revisão sistemática conduziu aos 7 trabalhos listados na
Tabela 5, que são analisados com mais detalhes ao longo do texto, assim como
suas contribuições.
Tabela 5– Estado da Arte da pesquisa relacionada ao desbalanceamento de classes
Título da Pesquisa

Autores

Learning from imbalanced data: open challenges and future directions
Types of minority class examples and their influence on learning classifiers from
imbalanced data
Dealing with data difficulty factors while learning from imbalanced data
Comparison of Sampling Methods for Imbalanced Data Classification in Random
Forest
Ensemble vs. Data Sampling: Which Option Is Best Suited to Improve Classification
Performance of Imbalanced Bioinformatics Data
A Review on Handling Imbalanced Data
A Systematic Review on Imbalanced Data Challenges in Machine Learning:
Applications and Solutions

Kaur, Harsurinder and Pannu, Husanbir Singh and Malhi, Avleen
Kaur

Ano

Krawczyk, B.

2016

Napierala, K. and Stefanowski, J.

2016

Stefanowski, J.
M. P. Paing and C. Pintavirooj and S. Tungjitkusolmun and S.
Choomchuay and K. Hamamoto
T. M. Khoshgoftaar and A. Fazelpour and D. J. Dittman and A.
Napolitano
V. S. Spelmen and R. Porkodi

2016
2018
2015
2018
2019

Fonte: Autor

3.1 A Systematic Review on Imbalanced Data Challenges in Machine Learning:
Applications and Solutions
Kaur et al (2019) efetuaram uma ampla pesquisa a respeito das abordagens
para lidar com conjuntos de dados desequilibrados, e também dos segmentos de
negócios que por natureza são geradores de dados desbalanceados. O artigo divide
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as abordagens em métodos de preprocessamento, cost sensitive learning, baseado
em algoritmo e híbridos.
Segundo os autores, a abordagem de preprocessamento é definida como
aquela que atua nos dados de treinamento do modelo, alterando a distribuição dos
conjuntos de dados. Pelo fato de ser de fácil aplicação, este método é também o
mais popular para resolução do problema de desbalanceamento de classes no
contexto de aprendizado de máquina.

É destacado que no método de

sobreamostragem pode gerar um overfitting e pode ser necessário um tempo maior
para o treinamento do modelo de dados. Por outro lado, a aplicação do método de
subamostragem pode remover instâncias importantes do conjunto de dados. A
identificação da melhor distribuição do conjunto de dados de treinamento é um outro
desafio, pois a reamostragem deve ser aplicada considerando as características de
cada conjunto de dados.
O artigo afirma que a técnica de cost sensitive learning (aprendizado sensível
ao custo) é menos popular quando comparada ao método de reamostragem, pois há
grandes dificuldades para encontrar o correto custo do erro de classificação da
classe minoritária, porém esta técnica é computacionalmente mais eficiente.
Segundo o estudo, a abordagem baseada em algoritmo atua na criação de
novos algoritmos ou na melhoria dos algoritmos tradicionais para lidar com o
desbalanceamento de classes. Esta abordagem mantém originalmente a distribuição
dos dados desbalanceados, impondo um desafio em relação à mudança desta
distribuição entre a parcela dos dados que treinará o modelo e os dados que serão
parte dos testes do modelo. Outra questão, é que para aplicar este método é
necessário conhecimento prévio da influência do desbalanceamento no aprendizado
do algoritmo.
O artigo conclui que, embora o método de reamostragem seja mais popular e
simples de implementar, as aplicações do mundo real estão envolvidas em
distribuição de dados com alto nível de complexidade no qual pode requerer uma
abordagem híbrida (a nível de dados e baseado em algoritmo).
3.1.2 A Review on Handling Imbalanced Data
Spelmen e Porkodi (2018) destacam que a falta de representativade da classe
minoritária nos conjuntos de dados de treinamento, a presença de pequenos
disjuntores, a sobreposição entre classes, a identificação de ruído, a significância
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das instâncias localizadas na linha de fronteira e a mudança da distribuição de
dados entre o conjunto de treinamento e testes são os principais desafios
encontrados quando do treinamento do classificador em conjunto de dados
desbalanceados.
O artigo divide a abordagem a nível de dados em sobreamostragem,
subamostragem e seleção de atributos. Em relação a técnica de sobreamostragem,
o estudo relata que não adiciona nenhum conhecimento adicional ao conjunto de
dados

e

também

subamostragem,

pode

podem

gerar
ser

o

problema

removidas

de

instâncias

overfitting.
que

Enquanto

poderiam

na

prover

conhecimento relevante para o aprendizado do algoritmo.
O estudo relata que a abordagem baseada em algoritmo é frequentemente
chamada de abordagem interna pelo fato de aplicar novos algoritmos de
classificação ou melhorar os algoritmos existentes para atenuar o viés produzido
pelo desbalanceamento de classes.
Baseado na revisão da literatura, os pesquisadores identificaram que a
maioria dos trabalhos encontrados concluíram que a técnica SMOTE tem tido um
melhor desempenho que outras técnicas no contexto de desbalanceamento de
classes.

3.1.3 Learning from imbalanced data: open challenges and future directions
Krawczyk (2016) em sua pesquisa, relata que as abordagens a nível de dados
e baseada em algoritmo estão em constante pesquisa e sendo melhoradas, por
outro lado a abordagem híbrida tem aumentado a popularidade.
Segundo este estudo, a combinação de Bagging, Boosting ou Random Forest
(abordagem baseada em algoritmo), com o método de reamostragem ou sensitivo
ao custo são altamente competitivos e robustos para lidar com a dificuldade
relacionada aos dados. Porém, a maioria dessas abordagens são heurísticas e
ainda faltam corretos insights a respeito do comitê de classificadores com classes
assimétricas. Ainda segundo os autores, na técnica ensemble, não há claros
identificadores a respeito do número de classificadores que se deve usar em um
comitê de classificação, usualmente, esta quantidade é selecionada arbitrariamente.
O estudo ainda relata que seria benéfico analisar a relação entre a quantidade de
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classificadores

do

comitê

versus a

característica

do

conjunto de

dados

desbalanceado.
A pesquisa conclui que, apesar dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos nas
últimas 2 décadas, o aprendizado em conjuntos de dados desbalanceados possui
muitas deficiências nos métodos e problemas existentes a serem resolvidos
adequadamente. O artigo ainda destaca que os pesquisadores devem considerar as
instruções

a

seguir

para

desenvolver

soluções

para

o

problema

de

desbalanceamento de classes.


Focar na estrutura e natureza das amostras minoritárias de maneira a
obter melhores insights a respeito da causa raiz para a dificuldade do
aprendizado do algoritmo.



Considerar

métodos

eficientes

de

clusterização

para

o

desbalanceamento dos dados de maneira a avaliar e selecionar
adequadamente os modelos de classificação que melhor adequam a
característica da distribuição.


Desenvolver

métodos

para

uma

análise

mais

profunda

das

características individuais dos exemplos raros.
3.1.4 Dealing with data difficulty factors while learning from imbalanced data
Stefanowski (2015) em seu estudo, relata que a diferença, em proporção, da
representatividade classe majoritária e minoritária, não é a principal causa da
dificuldade do aprendizado dos algoritmos tradicionais.

Há outros fatores como

pequenos disjuntores, sopreposição entre classes e presença de amostras da classe
minoritária na região da classe majoritária que contribuem para que os algoritmos
tradicionais tenham dificuldade no aprendizado da predição da classe menor
representada. O autor ainda reforça que quando esses fatores ocorrem juntamente
com o desbalanceamento de dados, os algoritmos enfrentam uma grande
dificuldade para o reconhecimento da classe minoritária.
Em relação às medidas de desempenho de aprendizado de máquina, o
trabalho afirma que a sensititividade e especificidade são as melhores métricas para
avaliação do modelo na classe minoritária e que a AUC embora tenha uma grande
popularidade, alguns pesquisadores têm discutido algumas limitações desta medida,
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visto que em caso de conjuntos de dados altamente desbalanceados, esta
estimativa pode ser super otimista em relação ao desempenho do algoritmo.
A pesquisa afirma que não há uma convergência em relação ao threshold
para o grau de desbalanceamento entre classes, e que em caso de uma clara
separação

entre

as

classes

minoritária

e

majoritária,

mesmo

com

o

desbalanceamento, os algoritmos tradicionais facilmente desempenharia uma boa
predição para a classe minoritária.
O trabalho demonstra, por meio de experimentos, que pequenos disjuntores,
a sobreposição entre classes e a presença de amostras da classe minoritária na
região da classe majoritária influenciam mais na degradação do desempenho dos
algoritmos do que a proporção global do desbalanceamento entre classes e a
quantidade absoluta da classe menor representada.
O autor concluiu que a combinação da decomposição de classe minoritária
(pequenos disjuntores, sobreposição entre classes, identificação de amostras
minoritárias na região da classe majoritária), com conjunto de dados com fronteira de
decisão não lineares faz com que a tarefa de aprendizado se torne extremamente
complexa e que não é trivial a maneira de efetuar os ajustes nos parâmetros dos
algoritmos para lidar com formas complexas de conjunto de dados ou outliers.
3.1.5 Types of minority class examples and their influence on learning classifiers
from imbalanced data
Neste artigo, Napierala e Stefanowski (2015) propõem duas abordagens para
identificação dos quatro tipos (safe, bordeline, rare e outliers) de amostras das
classes minoritárias que podem ser apresentadas em conjuntos de dados
desbalanceados.
Os autores na primeira abordagem, utilizaram do algoritmo do vizinho mais
próximo (KNN) e foi definido o k igual a 5. Neste caso a proporção de vizinhos
variam de 5:0 (todos os vizinhos são da mesma classe) até 0:5 (todos os vizinhos
são de outra classe).
O kernel baseado na vizinhança local foi a segunda abordagem utilizada no
artigo para identificação das categorias de classe minoritária, no qual por
interpolação de k=5 obteve-se os seguintes intervalos para classificação, onde
p(Cmin|x) é a probabilidade que o exemplo analisado pertença a classe minoritária.
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A seguir, na Tabela 6, é apresentado os intervalos considerados para o
método KNN e Kernel para para a categorização do tipo de amostra minoritária.
Tabela 6 – Categorização classe minoritária
Método Identificação

Tipo Amostra Minoritária

KNN
5:0 ou 4:1
3:2 our 2:3
1:4
0:5

Safe
Borderline
Rare
Outlier

Kernel
1 ≥ p(Cmin|x) > 0.7
0.7 ≥ p(Cmin|x) > 0.3
0.3 ≥ p(Cmin|x) > 0.1
0.1 ≥ p(Cmin|x) > 0

Fonte: Napierala e Stefanowski (2015)

O estudo realizou a identificação dos tipos de classes minoritárias em 26
conjuntos de dados desbalanceados. Baseado nas características identificadas
nestes conjuntos de dados foi possível diferenciar o desempenho dos classificadores
(KNN, Árvore de Decisão, SVM, RBF, PART e JRIP) e das técnicas de
preprocessamento aplicadas (reamostragem).
O artigo concluiu que o índice de desbalanceamento global exerce menor
influência no desempenho do classificador do que os tipos de classe minoritárias
outliers e noise. Adicionalmente, por meio de um experimento o trabalho concluiu
que coletar informações a respeito das características locais da classe minoritária e
classificá-las em safe, bordeline, rare ou outlier amostras é muito útil para diferenciar
o desempenho dos classificadores. Conjuntos de dados com muitos exemplos na
categoria borderline impõe uma dificuldade maior para os classificadores, porém,
RBF e SVM tiveram bom desempenho em conjunto de dados com esta
característica.
principalmente

Exemplos
outlier

minoritários majoritariamente

são

extremamente

de

difícil

na

categoria

classificação

rare
para

e
os

classificadores tradicionais, SVM e RBF são muito sensíveis para este tipo de dado.
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3.1.6 Comparison of Sampling Methods for Imbalanced Data Classification in
Random Forest
Paing et al. (2018) efetuaram um estudo comparativo de diferentes técnicas
de reamostragem para melhorar o desempenho do classificador RF (Random
Forest) em 10 conjuntos de dados desbalanceados com diferentes índices de
desbalanceamento.
AUC foi a métrica utilizada para avaliar o resultado dos modelos considerando
o conjunto de dados original e os conjuntos de dados após aplicar as técnicas de
reamostragem de subamostragem e sobreamostragem randômica, Tomek Links e
SMOTE.
O resultado do experimento mostrou que o SMOTE desempenhou o melhor
resultado comparado com as demais técnicas de reamostragem, isto porque o
SMOTE pelo fato de produzir amostras artificiais, atenua as chances de ocorrência
de underfitting e overfitting. Por outro lado, houve um desempenho ruim do RF
quando não houve intervenção na distribuição dos conjuntos de dados, evidenciando
que a reamostragem é necessária para melhorar o desempenho do RF quando do
aprendizado em conjuntos de dados desbalanceado.

3.1.7 Ensemble vs. Data Sampling: Which Option Is Best Suited to Improve
Classification Performance of Imbalanced Bioinformatics Data?
Khoshgoftaar et al. (2015) produziram um estudo comparativo entre a técnica
ensemble e de reamostragem no contexto de dados de bioinformática, para
identificar qual produz melhores resultados quando aplicadas a conjuntos de dados
desbalanceados.
O experimento de Khoshgoftaar et al. (2015) utilizou de 5 métodos de
classificação ensemble e 4 outros métodos de classificação combinados com a
subamostragem randômica, 3 métodos de seleção de features em conjunto com 4
tamanhos de subconjuntos de feature. Toda esta combinação aplicada a 15
conjuntos de dados desbalanceados do segmento de bioninformática.
Utilizando da métrica AUC, o resultado deste estudo empírico demonstrou
que o método ensemble foi mais efetivo do que o método de reamostragem para
melhorar o desempenho da classificação no conjunto de dados desbalanceado. A
técnica Select-Bagging em conjunto com o classificador Naive Bayes e Random
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Forest tiveram os dois melhores desempenhos no experimento realizado. Os autores
finalizam com a recomendação do mesmo estudo em outros segmentos para
avaliação da possível generalização deste resultado.

3.1.8 Relevância dos Trabalhos Selecionados para esta Dissertação
Nesta

subsubseção,

é

apresentada

a

consolidação

dos

trabalhos

selecionados e o principal tópico de contribuição para esta dissertação conforme
Tabela 7.

Tabela 7– Relevância dos trabalhos selecionados
Referência Bibliográfica

Resumo da Contribuição

O trabalho de Kaur et al (2019) apresenta uma revisão sistemática das abordagens
para tratamento de dados desbalanceados e, particularmente, destaca que embora a
Kaur at al (2019)
reamostragem seja a abordagem mais popular, probelmas reais podem requererer
abordagem híbrida (algoritmos+reamostragem) dadas as peculiaridades da amostra
minoritária.
Os autores efetuaram um estudo comparativo, utilizando 10 conjunto de dados com
diferentes técnicas de reamostragem com o algoritmo random forest. O
Paing et al. (2018)
experimento concluiu quem a técnica SMOTE teve melhor desempenho (métrica
AUC) comparado com as outras técnicas.
Baseado nas pequisas efetuadas pelos autores, na maioria dos trabalhos
pesquisados, a técnica SMOTE desempenhou o melhor resultado comparado com as
Spelmen e Porkodi (2018)
demais técnicas de reamostragem. Segundo o trabalho, isto tem ocorrido pelo fato
do SMOTE atenuar as chances de ocorrência de underfitting e overfitting.
Os autores utilizaram no trabalho de pesquisa o algoritmo KNN para identificar as
características locais da classe minoritária e classificá-las entre safe, bordeline, rare
e outlier. Esta identificação, no trabalho dos pesquisadores, foi muito útil para
diferenciar o desempenho dos classificadores
Napierala e Stefanowski (2015) Conjuntos de dados com muitos exemplos na categoria borderline impõe uma
dificuldade maior para os classificadores, enquanto exemplos minoritários
majoritariamente na categoria rare e principalmente outlier são extremamente de
difícil classificação para os classificadores tradicionais, SVM e RBF são muito
sensíveis para este tipo de cenário.
O trabalho de Stefanowski (2015) afirma que pequenos disjuntores, a sopreposição
entre classes e a presença de amostras raras da classe minoritária na região da classe
Stefanowski (2015)
majoritária influenciam mais na degradação do desempenho dos algoritmos do que
a proporção global do desbalanceamento.
A técnica Select-Bagging em conjunto com o classificador Naive Bayes e Random
Forest tiveram os dois melhores desempenhos no experimento com 15 conjuntos de
Khoshgoftaar et al. (2015)
dados desbalanceados do segmento de bioinformática. O resultado demonstrou por
meio da métrica AUC que o método ensemble foi mais efetivo que o método de
reamostragem.
O autor entre outra instruções, destaca que para desenvolver soluções para o
problema de desbalanceamento de classes deve-se focar na estrutura e natureza
Krawczyk (2016)
das amostras minoritárias de maneira a obter melhores insights a respeito da causa
raiz para a dificuldade do aprendizado do algoritmo.

Fonte: Autor
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Pode-se destacar a relevante contribuição do
Stefanowski (2015),

trabalho de Napierala e

o método de classificação das classes minoritária utilizada

nesta dissertação foi integralmente baseado no método decrito nesse artigo.

3.1.9 Análise comparativa e contribuição dos trabalhos selecionados
Nesta subsubseção os estudos selecionados na pesquisa do estado da arte
foram comparados considerando os seguintes aspectos, conforme estão
sumarizados na Tabela 8.
1. Tipo da contribuição: qual a contribuição proposta pelo estudo.


Técnica – Smote, Smote IPF, Smote LS, Smote IPF, Tomek Links ;



Abordagem – Foco em Dados, Algoritmos ou Híbrida

2. Tipo de análise efetuada: qual o tipo da análise ou o que foi analisado
para propor a abordagem para lidar com o desbalanceamento de classes
(dados ou algoritmo);
3. Avaliação: como foi realizada a avaliação dos resultados obtidos (estudo
de caso, experimento ou definição de critérios).
4. Grau de Contribuição para esta dissertação (médio ou alto).
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Tabela 8– Contribuição dos trabalhos selecionados
Napierala e
Stefanowski (2015)

Paing et al. (2018)

Khoshgoftaar et al.
(2015)

X

Krawczyk (2016)

X

Spelmen e Porkodi
(2018)

X
X

Kaur et al (2019)

X
X

Técnica
Abordagem
Dados

X

X

X

X

X

X

X

Algoritmo

X

X

X

X

Critérios

Tipo de
Contribuição
Tipo de
Pesquisa
efetuada

Stefanowski (2015)

Estudos

Estudo de Caso
Avaliação

Grau de
Contribuição

Definição de
Critérios
Experimento
Médio
Alto

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

Fonte: Autor

Stefanowski (2015) e Napierala e Stefanowski (2015) foram os autores que,
além de fornecer subsídios técnicos para lidar com o desbalanceamento, também
abordaram estratégias para o tratamento do impacto do desbalanceamento nos
classificadores tradicionais.
Em termos do tipo de pesquisa, a maioria dos artigos trataram a abordagem a
nível de dados ou baseada em algoritmo, porém, somente Kaur et al (2019) em sua
revisão sistemática, aprofundaram o estudo nas duas abordagens. As pesquisas
que não tiveram como foco direto as abordagens para tratamento do problema de
desbalanceamento de classes, abordaram as técnicas para melhor avaliar a
distribuição local da classe minoritária e como suas características podem dificultar o
aprendizado no contexto de conjuntos de dados desbalanceados.
Pelo fato da relevância para esta dissertação, a definição de critérios foi
representativa para 70% das pesquisas selecionadas. Porém, muitas vezes esses
critérios não foram fatores explicitamente estruturados no artigo.
Finalmente, houve uma convergência dos autores no sentido de que não há
uma direção definida e clara para lidar com os conjuntos de dados desbalanceados,
porém há características da classe minoritária que podem direcionar a decisão da
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melhor abordagem para atenuar o impacto no aprendizado e o desempenho dos
classificadores tradicionais.
3.2 Identificação das técnicas recomendadas para lidar com o problema de
desbalanceamento de classes
A revisão sistemática identificou diferentes diretrizes para o tratamento do
desbalanceamento de classes. Os próximos parágrafos resumem essas diretrizes e,
ao final desta seção, as diretrizes são consolidadas em uma tabela.
Segundo Kaur et al. (2019), as abordagens para atenuar o problema do
aprendizado dos classificadores em classes desbalanceadas, estão divididas em
preprocessamento ou abordagem a nível de dados, abordagem baseada em
algoritmo e híbrida. Para este trabalho, para fins comparativos, foram consideradas
somente as técnicas de preprocessamento ou a nível de dados.
De acordo com o autor, a abordagem aplicada a nível dos dados pode ser
dividida em subamostragem e sobreamostragem. Enquanto a abordagem baseada
em algoritmo pode ser representada pela técnica bagging e boosting.
Napierala e Stefanowski (2015) afirmaram que o desbalanceamento de
classes por si só não é um problema para o aprendizado dos classificadores. A
degradação do aprendizado dos algoritmos tem sua relevância quando esse
desbalanceamento está combinado com as características (safe, borderline, rare e
outlier) da classe minoritária. Portanto, entender e identificar a distribuição local da
classe minoritária é um fator chave para a escolha da técnica a ser aplicada para
aumentar o desempenho dos classificadores. Conforme utilizado por Napierala e
Stefanowski (2015), a técnica KNN será utilizada para identificação das
características da classe minoritária.
A pesquisa de Paing et al. (2018) destacou que a técnica de subamostragem
Tomek Links (T-Link) ajuda na limpeza das classes que têm sobreposição com a da
classe majoritária de maneira a obter uma melhor definição da fronteira de decisão
entre a maior e menor classe representada. Stefanowski (2015) informa que esta
técnica pode identificar e remover as amostras majoritariamente representadas no
espaço de distribuição borderline e noise. Napierala e Stefanowski (2015) em sua
pesquisa afirmam que a técnica de subamostragem NCR (Neighbour Cleaning Rule)
aumenta o desempenho dos algoritmos de classificação quando a classe minoritária
está majoritariamente concentrada nos espações de distribuição safe e borderline.
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Paing et al. (2018) relatam que a técnica de sobreamostregam SMOTE pode
atenuar a chance de ocorrência de overfitting e Napierala e Stefanowski (2015)
afirmam que SMOTE tem excelente desempenho em conjunto de dados onde na
classe minoritária predominam os exemplos raros e outliers. Enquanto Stefanowski
(2015), afirma que Borderline-Smote, Safe Level Smote e SMOTE-IPF são técnicas
de

sobreamostragem

inteligentes

que

foram

criadas

para

tratamento

de

desbalanceamento de dados quando majoritamente na classe minoritária há
predominância de amostras no espaço de distribuição boderline, safe and noise
respectivamente.
A respeito da abordagem baseada em algoritmo, Stefanowski (2015) relatou
em sua pesquisa que quando há um número limitado de amostras da classe
minoritária no espaço de distribuição safe, os classificadores enfrentam uma maior
dificuldade para desempenhar suas classificações. Ainda segundo o artigo, a técnica
Bagging tem demonstrado melhor desempenho quando essas amostras estão nos
espaço rare, borderline e outliers.
A Tabela 9, mapeia as técnicas para tratamento do desbalanceamento de
classes de acordo com a predominância da característica da classe minoritária. Por
exemplo, conforme a tabela, a técnica T-Link apresenta bom desempenho quando a
classe minoritária está majoritariamente concentrada no espaço de distribuição
borderline ou rare (PAING ET AL., 2018). Ainda conforme a Tabela 9, técnica
SMOTE apresentou um melhor desempenho quando a maior parte das amostras
minoritárias estavam concentradas nos espaços rare e outlier (NAPIERALA E
STEFANOWSKI, 2015).
Tabela 9 – Mapeamento da técnica para lidar com o desbalanceamento de classes
Abordagem

Técnica

Tomek Links
Subamostragem
NCR
SMOTE
Borderline Smote
Sobreamostragem
Safe Level Smote
SMOTE Iterative-Partitioning Filter (IPF)

Segura
X

Predominância
Borderline
Rara
X
X
X
X
X

Outlier

X

X
X

Fonte: Autor

Para identificação das características da classe minoritária, foi utilizado o
algoritmo KNN, seguindo a diretriz utilizada por Napierala e Stefanowski (2015).
Definindo k = 5, é considerada a proporção dos vizinhos mais próximos para
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categorização do tipo de amostra minoritária, no qual se inicia em 5:0 que significa
que todos os vizinhos mais próximos são da classe minoritária, portanto a amostra
está em uma categorização safe até 0:5 onde a amostra da classe minoritária possui
somente vizinhos da classe majoritária, a amostra com esta característica é
classificada como outlier. Com este range de classificação é possível identificar em
qual categoria a classe minoritária está predominantemente representada. A Tabela
10, lista as categorizações da classe menor representada de acordo com número de
vizinhos mais próximos.
Tabela 10 – Classificação de amostras minoritárias

Tipo Amostra Minoritária
Safe
Borderline
Rare
Outlier

5:0 ou 4:1
3:2 our 2:3
1:4
0:5

Fonte: Autor

Nesta dissertação foram aplicadas as técnicas recomendadas na literatura
para atenuar o impacto do desbalanceamento de classes, listadas na Tabela 9,
considerando a característica de distribuição da classe minoritária, que fora
identificadas seguindo os critérios utilizados por Napierala e Stefanowski (2015),
Tabela 10.
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4 APLICAÇÃO DA VALIDAÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA DAS TÉCNICAS
RECOMENDADAS NA LITERATURA
Nesta seção são analisados, por meio das recomendações identificadas, 4
conjuntos de dados com diferentes distribuições e região de predominância da
classe minoritária, para posterior análise dos resultados obtidos.
4.1 Metodologia do Experimento
A implementação do procedimento foi efetuada na linguagem Python, no
ambiente de Inteligência Artificial do Google Cloud Platform. A biblioteca de
aprendizado de máquina de código aberto scikit-learn versão 0.23.2. foi utilizada
para implementação dos modelos de classificação, das predições e da extração das
métricas de avaliação dos modelos. Para as técnicas de balanceamento dos
conjuntos de dados de testes, (NCR, Smote,

Smote IPF, Safe Level Smote,

Borderline Smote e TomekLinks), foram utilizadas as bibliotecas imblearn versão
0.7.0 e a sv_variants versão 0.4.0. O código que fora implementado está disponível
no Apêndice B.
Os quatro conjuntos de dados utilizados no experimento foram extraídos do
repositório de dados da Universidade da Califórnia, em Irvine, porém foi necessário
manipular um dos conjuntos de dados para que fosse obtida a predominância da
classe minoritária na região outlier. A Subseção 5.2 a seguir

apresenta as

características de cada conjuntos de dados.
Para cada base de dados foram aplicadas 6 técnicas de preprocessamento
(NCR, Smote, Smote IPF, Safe Level Smote, Borderline Smote e TomekLinks) para
balancear o conjunto de dados de treinamento. Portanto, para cada base de dados
original B, foram geradas 6 versões do conjunto de dados de treino (B-NCR, BSmote,

B-SmoteIPF, B-SLSmote, B-BorderlineSmote e B-TomekLinks)

além do

conjunto de dados de treinamento original desbalanceado.
O objetivo principal deste procedimento foi comparar

o desempenho dos

modelos de classificação quando treinados com o conjunto de dados original e com
cada versão do conjunto de dados originados pela aplicação de cada técnica, de
maneira a validar as recomendações encontradas na literatura para cada área de
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predominância (Safe, Borderline, Rare e Outlier) da classe minoritária versus as
demais técnicas e conjunto de dados original desbalanceado.
Considerando como decisão de projeto, foram escolhidos os modelos de
classificação Regressão Logística, KNN, Árvore de Decisão, SVM (Support Vector
Machine), Redes Neurais Artificiais (MLP – Multi Layer Perceptron), Random Forest
e XGB. Tais algoritmos possuem diferentes métodos de aprendizado (paramétricos e
não paramétricos), suas vantagens e desvantagens. Além disso, foi identificada sua
ampla utilização na literatura para classificação de diversos conjuntos de dados de
diferentes domínios.
Esta implementação utilizou as versões dos algoritmos disponibilizados no
pacote scikit-learn versão 0.23.2 com as seguintes configurações:


Regressão Logística: foram utilizados os parâmetros padrões da
implementação deste algoritmo na biblioteca scikit-learn, com solver
solver = lbfgs (parâmetro para otimização dos coeficientes)



Árvore de Decisão (DT): critério de divisão dos dados Gini e o número
mínimo de amostras requeridas para dividir um nó interno igual a 2.



K Vizinhos mais Próximos (KNN): número de vizinho igual a 3 e
distância Minkowsky grau 2 (distância euclidiana).



Modelo SVM: função kernel linear com valor de C escolhido por padrão
igual a 1.



Redes Neurais Artificiais (MLP) : função de ativação relu, número
máximo de iteração igual a 200 e o tamanho da camada escondida
igual a (100,).



Random Forest (RF): critério de divisão dos dados Gini e número de
preditores igual a 100.
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XGB: número de preditores igual a 100 e tipo de importância igual a
gain.

Assim como no estudo de Paing et al. (2018), nesta dissertação a métrica
AUC foi definida para efetuar o comparativo entre as técnicas. A Area under the
Curve representa o grau de separabilidade entre as classes preditas, isto é, quanto
maior a AUC melhor é o modelo em prever 0s como 0s e 1s como 1s.
Foram utilizados 60% das amostras de cada conjunto de dados para
balanceamento e treinamento dos 7 modelos de classificação. Portanto, para cada
técnica foram gerados 7 modelos de classificação.
.
o Base de Dados Utilizadas
Os conjuntos de dados utilizados neste experimento foram extraídos do
repositório UCI Machine Learning Repository, todas as bases referem-se a dados
reais de diferentes dimensões, tipos de variáveis e domínio de negócio. Cada base
de dados possui uma predominância (Safe, Borderline, Rare ou Outlier) da classe
minoritária, a seguir cada uma dessas bases são detalhadas.
4.1.2 Breast Cancer Wisconsin
Este conjunto de dados

foi coletado por William H. Wolberg,

médico

associado da University of Wisconsin Hospitals e doado ao repositório da UCI. Esta
base possui 569 amostras de casos clínicos de câncer de mama tratados pelo Dr.
Wolberg, sendo 212 amostras referentes a pacientes portatores do câncer maligno
(classe positiva “1”) e 357 amostras referentes a pacientes portadores da versão
benigna do câncer (classe negativa “0”).
As 30 variáveis utilizadas são numéricas e referem-se às informações das
células cancerígenas obtidas por meio de imagens digitalizadas. O tumor benigno
está majoritamente representado enquanto o maligno está em menor proporção de
representatividade, sendo assim tem-se um desbalanceamento leve no grau de 1:2,
isto é, temos 2 classes de tumor benigno para um maligno.
4.1.3 Haberman
Esta base possui dados do estudo de realizado a respeito da sobrevida dos
pacientes que foram operados de câncer de mama. Para implementação do modelo
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de classificação, foram utilizados 3 atributos (idade do paciente quando da cirurgia,
ano da operação do paciente obtivo pelo Ano - 1900 e número de nódulos
encontrados). A classe positiva “1” possui 81 amostras e representa os pacientes
que faleceram dentro dos 5 anos após a cirurgia, enquanto a classe negativa “0”
possui 225 amostras e representa os pacientes que sobreviveram 5 anos ou mais.
Este conjunto de dados possui um total de 306 amostras e um desbalanceamento
1:3, isto é, a classe majoritária está 3 vezes maior representada que a classe
minoritária.
4.1.4 Balance Scale
Esta base de dados foi gerada por meio de um experimento de modelagem
psicológica. Originalmente, o conjunto de dados possui escala de equilíbrio inclinada
para a direita, esquerda e balanceada, quando a inclinação é igual entre a direita e a
esquerda. Para o experimento desta dissertação, este conjunto de dados foi
transformado de maneira que a possa ser aplicada a classificação binária. Deste
modo, os modelos implementados predizem se a escla de de equilíbrio é inclinada
ou balanceada.
A classe positiva “1” possui 32 amostras e representa a escala de inclinação
balanceda, enquanto a classe negativa “0” possui 576 amostras e representa a
escala inclinação para a direita ou esquerda. Este conjunto de dados possui um total
de 608 amostras e um desbalanceamento severo de 1:18, isto é, a classe majoritária
esta 18 vezes maior representada que a classe minoritária.
4.1.5 Credit Card
Este conjunto de dados possui transações realizadas por meio de cartão de
crédito no ano de 2013. As transações dessa base de dados estão rotuladas como
transações originadas de uma fraude, classe positiva “1”, e
negativa “0”.

não fraude, classe

Após manipulação para concentrar a classe minoritária na região

outlier (44%), esta base de dados passou a ter 284.315 transações de fraude e 185
transações não fraude e uma dimensão de 284.500 x 29.
4.2 Configurações do Ambiente Experimental
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O experimento foi implementado e testado utilizando o ambiente de
Inteligência Artificial do Google Cloud Platform. A Figura 12, apresenta as
configurações do ambiente de implementação e validação do experimento.
Figura 12- Configuração do Ambiente Google Cloud Platform

Fonte :Autor

4.3

Resultados Obtidos

Nas subseções a seguir, serão apresentados os resultados quantitativos
originados da implementação dos modelos de classificação binária em combinação
com as técnicas para tratamento do desbalanceamento de dados. Cada subseção
apresenta os resultados obtidos em uma predominância (Safe, Borderline, Rare e
Outlier) diferente da classe minoritária. Adicionalmente, para cada predominância
está demonstrada sua respectiva tabela que mostra as métricas de desempenho
AUC obtidas da implementação dos modelos dos algoritmos RL, KNN, DT, SVM,
MLP, RF e XGB implementados a partir da base de dados original e balanceada de
acordo com as técnicas NCR, Smote, SmoteIPF, SmoteSLS, Borderline e
TomekLink.
Para facilitar a análise comparativa das técnicas recomendadas para cada
predominância e as demais técnicas, inclusive com a base de dados original, estão
destacadas em laranja com fundo cinza escuro os valores de desempenho que
foram inferiores a pelo menos uma das técnicas recomendadas. Em negrito é
destacada a métrica que teve o melhor desempenho.
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4.4

Predominância Safe
O conjunto de dados com predominância da classe minoritária na região safe

possui dimensões de 569 x 31, sendo que 212 amostras são da classe minoritária
“1” (pacientes com câncer maligno) e 357 da classe majoritária (pacientes com
câncer benigno), desta forma temos um índice de desbalanceamento leve de
aproximadamente 1:2.
Na Figura 13 pode ser observada que a predominância da classe minoritária
deste conjunto de dados está na região Safe (82%). Portanto de acordo com a
literatura a recomendação é utilizar as técnicas de balanceamento NCR e Safe Level
Smote.
Figura 13 - Distribuição Conjunto de Dados Breast Cancer

Fonte: Autor

Adicionalmente,

foram identificadas amostras da classe minoritária nas

regiões Borderline (9%), Rare (5%) e Outlier (4%). As técnicas para lidar com o
desebalanceamento entre classes se comportaram conforme a Tabela 11.
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Tabela 11– Comportamento Técnicas de Balanceamento – Predominância Safe
(*) Técnicas Recomendadas
Comportamento Técnicas de Balanceamento - Dados de Treinamento
Classe Majoritária

Classe Minoritária

Técnica
Quantidade Balanceamento Quantidade Balancemento
NCR(*)
Smote
SmoteIPF
SmoteSLS (*)
Borderline
TomekLink

184
157
184
184
184
184
177

0
-27
0
0
0
0
-7

157
145
165
165
160
165
150

0
-12
8
8
3
8
-7

Fonte: Autor

O conjunto de dados de treinamento, originalmente, possui 184 amostras da
classe majoritária e 157 amostras da classe minoritária. Como pode ser observado
na Tabela 11, as técnicas recomendadas na literatura para esta predominância
possuem comportamentos distintos. Enquanto o NCR reduziu 27 amostras da classe
majoritária e 12 da classe minoritária, o Safe Level Smote criou 3 amostras sintéticas
da classe minoritária.
A Tabela 12 a seguir apresenta as métricas de desempenho dos modelos
(Precisão, Recall, F1 Score, Gmean e AUC) implementados com a aplicação das
técnicas para atenuar o desbalanceamento entre classes e também com os dados
originais. As técnicas recomendadas estão destacadas com (*).
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Tabela 12 – Métricas de desempenho para o conjunto de dados de classe minoritária
predominantemente na região safe. (*) Técnica Recomendada
Métrica Modelo
RL
KNN
DT
Precisão SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
Recall
SVM
MLP
RF
XGB
Métrica Modelo
RL
KNN
DT
F1 Score SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
Gmean
SVM
MLP
RF
XGB
Métrica Modelo
RL
KNN
DT
AUC
SVM
MLP
RF
XGB

81,54
78,13
66,67
84,38
78,69
88,52
88,33
96,36
90,91
94,55
98,18
87,27
98,18
96,36
88,33
84,03
78,20
90,76
82,76
93,10
92,17
94,70
91,41
89,63
96,18
89,84
97,06
96,16
94,71
91,41
89,76
96,20
89,88
97,07
96,16

NCR(*)
63,22
64,20
61,80
68,75
65,38
68,75
65,48
100,00
94,55
100,00
100,00
92,73
100,00
100,00
NCR(*)
77,46
76,47
76,39
81,48
76,69
81,48
79,14
90,28
88,71
89,64
92,49
88,46
92,49
91,23
NCR(*)
90,75
88,89
90,17
92,77
88,56
92,77
91,62

Smote SmoteIPF SmoteSLS (*) Borderline TomekLink
82,81
79,10
85,48
79,10
69,74
78,13
78,13
75,76
74,63
79,37
65,43
65,43
65,43
68,49
74,65
84,38
84,38
84,38
83,08
77,46
79,03
78,13
79,03
83,05
77,78
87,10
88,33
87,10
87,30
87,10
86,89
85,48
89,83
83,08
84,38
96,36
96,36
96,36
96,36
96,36
90,91
90,91
90,91
90,91
90,91
96,36
96,36
96,36
90,91
96,36
100,00
98,18
98,18
98,18
98,18
89,09
89,09
90,91
89,09
89,09
98,18
96,36
98,18
100,00
98,18
96,36
96,36
96,36
98,18
98,18
Smote SmoteIPF SmoteSLS (*) Borderline TomekLink
89,08
86,89
90,60
86,89
80,92
84,03
84,03
82,64
81,97
84,75
77,94
77,94
77,94
78,13
84,13
90,76
90,76
90,76
90,00
87,30
84,03
85,96
83,76
83,76
83,05
92,31
92,31
92,31
92,17
93,22
91,38
90,60
92,98
90,00
90,76
94,99
94,11
95,58
94,11
91,41
91,41
91,41
90,83
90,54
91,69
89,87
89,87
89,87
88,78
92,92
96,18
96,18
96,18
95,88
95,26
91,41
91,62
90,77
90,77
90,49
96,77
96,77
96,77
96,16
97,66
95,87
95,58
96,45
95,88
96,18
Smote SmoteIPF SmoteSLS (*) Borderline TomekLink
95,00
94,14
95,58
94,14
91,53
91,41
91,41
90,83
90,54
91,70
90,09
90,09
90,09
88,81
92,98
96,20
96,20
96,20
95,91
95,38
91,41
91,66
90,79
90,79
90,50
96,78
96,78
96,78
96,16
97,69
95,87
95,58
96,45
95,91
96,20

Fonte: Autor

Como esperado para um conjunto de dados no qual possui predominância da
classe minoritária na região safe, o desempenho dos modelos em geral foram muito
bons, mesmo quando treinados com os dados desbalanceados, conforme pode ser
observado na tabela 12 acima.
O balanceamento da base de dados com a técnica recomendada NCR
melhorou somente o recall, em compensação obteve os melhores desempenhos
quando comparado com todas as técnicas em combinação com todos os
classificadores. Em 70% das predições, esta técnica de balanceamento fez com que
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os classificadores não produzissem nenhum Falso Negativo, isto é, esses modelos
foram capazes de identificar 100% dos tumores malignos no conjunto de dados de
teste, situação muito pertinente à situação deste domínio.
Por outro lado, o balanceamento da base de dados com a outra técnica
recomendada, SMOTESLS, melhora o desempenho de todas as métricas (Precisão,
Recall, F1 Score, GMean e AUC), destaque para a combinação desta técnica com o
classificador XGB no qual produziu os melhores desempenhos para todas as
métricas, com exceção do recall, no qual o NCR, outra técnica recomendada, foi
unânime. Para o modelo de classificação SVM, a técnica SMOTE SLS, apesar de ter
adicionado 3 amostras sintéticas no conjunto de dados de treinamento, não alterou
nenhuma métrica de desempenho quando comparado ao modelo implementado
utilizando o conjunto de dados original.
4.5 Predominância Borderline
Este conjunto de dados possui 49% da classe minoritária concentrada na
região Borderline. A sua dimensão é de 306 x 4, sendo que 81 amostras são da
classe minoritária “1” (não sobreviveram até 5 anos da cirurgia) e 225 da classe
majoritária (pacientes que sobreviveram após 5 anos da cirurgia), desta forma temos
um índice de desbalanceamento moderado de aproximadamente 1:3.
Na Figura 14 pode ser observada que a predominância da classe minoritária
deste conjunto de dados está na região Borderline (49%). Portanto de acordo com a
literatura a recomendação é utilizar as técnicas de balanceamento Smote Borderline,
NCR e Tomek Link.
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Figura 14– Distribuição Conjunto de Dados Haberman

Fonte: Autor

Este conjunto de dados possui somente 10% da sua classe minoritária
concentrada na região safe, enquanto a classes raras e outlier estão distribuídas em
29% e 12%, respectivamente. As técnicas de desebalanceamento entre classes
tiveram o seguinte comportamento conforme Tabela 13 abaixo.
Tabela 13– Comportamento Técnicas de Balanceamento – Predominância Borderline
(*) Técnica Recomendada
Comportamento Técnicas de Balanceamento - Dados de Treinamento
Classe Majoritária
Classe Minoritária
Técnica
Quantidade Balanceamento Quantidade Balancemento
132
0
51
0
NCR(*)
70
-62
51
0
Smote
132
0
59
8
SmoteIPF
132
0
56
5
SmoteSLS
132
0
55
4
Borderline(*)
132
0
59
8
TomekLink(*)
117
-15
36
-15

Fonte: Autor

O conjunto de de dados de treinamento, originalmente, possui 132 amostras
da classe majoritária e 51 amostras da classe minoritária. A técnica NCR removeu
62 amostras da classe majoritária, enquanto Tomek Link removeu 15 amostras e
Borderline manteve a mesma quantidade das amostras majoritárias. Enquanto na
classe minoritária, a técnica NCR manteve a quantidade de amostras, a Tomek Link
reduziu 15 instâncias e a Borderline criou 8 instâncias sintéticas.
A Tabela 14 apresenta as métricas de desempenho dos modelos (Precisão,
Recall, F1 Score, Gmean e AUC) implementados com a aplicação das técnicas para
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atenuar o desbalanceamento entre classes e também com os dados originais. As
técnicas recomendadas estão destacadas com (*).
Tabela 14 – Métricas de desempenho para o conjunto de dados de classe minoritária
predominantemente na região Bordeline.
Métrica

Precisão

Recall

Métrica

F1 Score

Gmean

Métrica

AUC

Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB

30,00
36,59
41,67
62,50
46,67
51,61
48,48
70,00
50,00
50,00
33,33
23,33
53,33
53,33
42,00
42,25
45,45
43,48
31,11
52,46
50,79
57,55
60,02
62,22
55,84
46,18
66,88
66,02
58,66
61,02
63,71
63,44
57,37
68,60
67,53

NCR(*)
26,36
35,56
25,30
28,42
51,72
39,62
38,89
96,67
53,33
70,00
90,00
50,00
70,00
70,00
NCR(*)
41,43
42,67
37,17
43,20
50,85
50,60
50,00
35,32
60,58
48,30
49,19
65,17
67,76
67,20
NCR(*)
54,78
61,08
51,67
58,44
67,47
67,80
67,26

Smote SmoteIPF SmoteSLS Borderline (*) TomekLink (*)
30,00
28,24
28,92
40,00
29,73
31,91
31,25
36,59
40,38
37,50
39,47
36,67
37,04
51,52
39,13
60,00
51,85
62,50
62,50
50,00
43,75
50,00
47,06
45,00
50,00
50,00
47,06
47,06
42,50
51,72
46,43
42,86
38,46
40,91
40,63
80,00
80,00
46,67
90,00
73,33
50,00
50,00
50,00
70,00
50,00
50,00
36,67
33,33
56,67
30,00
33,33
33,33
30,00
46,67
46,67
23,33
36,67
26,67
30,00
30,00
53,33
53,33
56,67
50,00
50,00
33,33
43,33
30,00
40,00
43,33
Smote SmoteIPF SmoteSLS Borderline (*) TomekLink (*)
41,74
42,48
43,08
45,00
42,31
38,96
38,46
42,25
51,22
42,86
44,12
36,67
35,09
53,97
33,96
43,48
43,48
40,00
49,12
48,28
30,43
42,31
34,04
36,00
37,50
50,00
50,00
48,57
50,00
50,85
35,71
44,83
34,62
41,38
41,94
54,08
53,88
56,86
52,47
60,11
57,27
56,80
60,02
68,31
60,46
61,35
54,01
52,19
68,50
50,48
55,84
55,84
52,98
63,36
62,96
45,91
56,86
49,08
51,43
52,05
65,58
65,58
65,31
64,76
65,17
52,53
60,29
50,80
57,55
58,72
Smote SmoteIPF SmoteSLS Borderline (*) TomekLink (*)
61,13
57,20
58,28
62,04
58,71
57,80
57,26
61,02
68,33
61,56
62,63
58,12
57,53
69,73
57,47
63,44
63,44
61,77
66,34
65,81
56,83
62,42
58,49
59,09
60,16
66,99
66,99
65,97
66,94
67,47
58,06
63,60
58,01
61,40
61,45

Fonte: Autor

Em geral os modelos de classificação tiveram um baixo desempenho. O fato
de haver somente 10% da classe minoritária concentrada na região safe e 41% nas
regiões Rare e Outlier, fez com que os modelos produzissem um alto número de
Falsos Positivos.
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Assim como na predominância safe, o balanceamento da base de dados com
a técnica recomendada NCR, produziu os melhores resultados na métrica recall,
destaque para a combinação desta técnica com a Regressão Logística, na qual o
desempenho foi de quase 97%. Nessa métrica, a técnica NCR somente não teve o
melhor desempenho quando combinado com o classificador KNN no qual produziu o
melhor resultado quando com a outra técnica recomendada Borderline.
Em relação ao F1 Score, as técnicas recomendadas produziram melhores
resultados em 82% das predições, porém, vale ressaltar que a Bordeline teve maior
participação neste percentual.
O melhor desempenho na métrica Gmean foi produzido pelo classificador
Árvore de Decisão quando combinado com a técnica Borderline, enquanto NCR teve
os melhores Gmean’s em 43% das classificações.
A métrica Area Under the Curve (AUC) produziu o melhor desempenho, 70%,
quando houve a combinação entre o classificador Árvore de Decisão com a técnica
recomendada Borderline. Adicionalmente, as técnicas recomendadas representaram
57% das melhores métricas AUC.
Por fim a técnica recomendada Tomek Link removeu 15 das 36 amostras
minoritárias do conjunto de dados de treino e teve melhor desempenho somente nas
métricas Precisão e F1 Score quando combinada com o classificador Random
Forest.
4.6 Predominância Rare
Este conjunto de dados possui dimensão de 608 x 5 e foi manipulado para
que a classe minoritária tivesse predominância na região Rare(47%). Portanto, de
acordo com a literatura, a recomendação é utilizar as técnicas de balanceamento
Smote e Tomek Link.
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Figura 15 – Distribuição Conjunto de Dados Balance Scale

Fonte: Autor

Como pode ser observado o conjunto de dados não possui amostras da
classe minoritária concentrada na região safe e 34% das amostras menores
representadas estão na região outlier. Na Tabela 15

pode ser visto o

comportamento das técnicas de balanceamento para esta base dados.
Tabela 15 – Comportamento Técnicas de Balanceamento – Predominância Rare
(*) Técnica Recomendada
Comportamento Técnicas de Balanceamento - Dados de Treinamento
Classe Majoritária
Classe Minoritária
Técnica
Quantidade Balanceamento Quantidade Balancemento
344
0
20
0
NCR
294
-50
20
0
Smote(*)
344
0
214
194
SmoteIPF
344
0
214
194
SmoteSLS
344
0
78
58
Borderline
344
0
20
0
TomekLink(*)
342
-2
18
-2

Fonte: Autor

O conjunto de de dados de treinamento, originalmente, possui 344 amostras
da classe majoritária e 20 amostras da classe minoritária. A técnica recomendada
Smote

produziu

194

amostras

sintéticas

da

classe

minoritária,

mesmo

comportamento da técnica Smote IPF, enquanto Tomek Link removeu 2 amostras da
classe minoritária e 2 amostras da classe majoritária.
A Tabela 16 apresenta as métricas de desempenho dos modelos (Precisão,
Recall, F1 Score, Gmean e AUC) implementados com a aplicação das técnicas para
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atenuar o desbalanceamento entre classes e também com os dados originais. As
técnicas recomendadas estão destacadas com (*).
Tabela 16 – Métricas de desempenho para o conjunto de dados de classe minoritária
predominantemente na região Rare. (*) Técnica Recomendada
Métrica

Precisão

Recall

Métrica

F1 Score

Gmean

Métrica

AUC

Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
49,35
47,84
50,00
50,00
47,84
50,00

NCR Smote (*) SmoteIPF SmoteSLS Borderline TomekLink (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,67
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NCR Smote (*) SmoteIPF SmoteSLS Borderline TomekLink (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,14
57,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,23
80,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NCR Smote (*) SmoteIPF SmoteSLS Borderline TomekLink (*)
50,00
43,32
43,32
50,00
50,00
50,00
48,71
45,91
45,91
50,00
49,35
50,00
44,83
47,84
47,84
47,84
47,84
47,84
50,00
44,61
44,61
50,00
50,00
50,00
50,00
81,61
81,61
50,00
50,00
50,00
47,84
47,84
47,84
47,84
47,84
47,84
49,14
49,14
46,55
48,71
50,00
50,00

Fonte: Autor

Pelo de fato de possuir um alto índice de desbalanceamento e não haver
representatividade da classe minoritária na região safe, este conjunto de dados
apresentou o maior nível de dificuldade para as técnicas e classificadores. Portanto,
os classificadores não produziram bons resultados.
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Na métrica precisão, somente o classificador Rede Neural (MLP) produziu em
combinação com o Smote e Smote IPF resultados diferente de zero. Isto é, somente
estas duas combinações conseguiram predições verdadeiras positivas, em contra
partida, produziram o mesmo número de predições falsas positivas, resultando em
um percentual nada significante de 50%.
O recall e F1 Score apresentaram desempenho de 66% e 57%,
respectivamente. A técnica recomendada Smote e Smote IPF juntamente com o
classificador MLP foram as únicas que produziram resultados acima de zero para a
base de dados rare.
A melhor métrica AUC foi produzida pelo classificador Rede Neural em
conjunto com o Smote e Smote IPF (mesmo valor). A propósito, a técnica Smote e
Smote IPF produziram os mesmos resultados uma vez que tiveram o mesmo
comportamento quando do balanceamento das classes, isto é, a criação de 194
amostras sintéticas da classe minoritária.
Por fim a outra técnica recomendada Tomek Link, na qual removeu 2
amostras da classe majoritária e 2 amostras da classe minoritária, não produziu
nenhum resultado relevante para os modelos de classificação.
4.7 Predominância Outlier
Este conjunto de dados possui 44% da classe minoritária concentrada na
região Outlier e dado esta característica a literatura recomenda a utilização das
técnicas Smote e Smote IPF para atenuar o impacto do desbalanceamento de
classes.
Esta base de dados apresenta o maior índice de desbalanceamento dentre os
conjunto de dados utilizados para este trabalho, isto é, a cada uma instância da
classe minoritária temos 1536 representantes da classes majoritárias. A Figura 16
abaixo apresenta o grau de dificuldade de separabilidade das classes.
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Figura 16– Distribuição Conjunto de Dados Credit Card

Fonte: Autor

Na Tabela 17, são apresentados os comportamentos das técnicas para
balanceamento das classes.
Tabela 17– Comportamento Técnicas de Balanceamento – Predominância Outlier
(*) Técnica Recomendada
Comportamento Técnicas de Balanceamento - Dados de Treinamento
Classe Majoritária
Classe Minoritária
Técnica
Quantidade Balanceamento Quantidade Balancemento
170585
0
115
0
NCR
170379
-206
115
0
Smote(*)
170585
0
51256
51141
SmoteIPF(*)
170585
0
51256
51141
SmoteSLS
170585
0
115
0
Borderline
170585
0
251256
251141
TomekLink
170571
-14
101
-14

Fonte: Autor

O conjunto de de dados de treinamento, originalmente, possui 170.585
amostras da classe majoritária e 115 amostras da classe minoritária. A técnica
recomendada Smote e Smote IPF tiveram exatamente o mesmo comportamento.
Não houve manutenção das amostras majoritárias e foram introduzidas 51.141
amostras sintéticas da classe minoritária.
A Tabela 18 apresenta as métricas de desempenho dos modelos (Precisão,
Recall, F1 Score, Gmean e AUC) implementados com a aplicação das técnicas para
atenuar o desbalanceamento entre classes e também com os dados originais. As
técnicas recomendadas estão destacadas com (*).
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Tabela 18 – Métricas de desempenho para o conjunto de dados de classe minoritária
predominantemente na região Outlier. (*) Técnica Recomendada
Métrica

Precisão

Recall

Métrica

F1 Score

Gmean

Métrica

AUC

Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB
Modelo
RL
KNN
DT
SVM
MLP
RF
XGB

34,78
83,33
20,43
100,00
71,43
88,24
83,33
11,43
28,57
27,14
1,43
42,86
21,43
35,71
17,20
42,55
23,31
2,82
53,57
34,48
50,00
33,80
53,45
52,08
11,95
65,46
46,29
59,76
55,71
64,28
63,54
50,71
71,42
60,71
67,85

NCR
39,47
60,42
14,56
100,00
77,08
80,65
73,53
21,43
41,43
21,43
24,29
52,86
35,71
35,71
NCR
27,78
49,15
17,34
39,08
62,71
49,50
48,08
46,29
64,36
46,27
49,28
72,70
59,76
59,76
NCR
60,70
70,71
60,68
62,14
76,42
67,85
67,85

Smote (*) SmoteIPF (*) SmoteSLS Borderline
1,73
1,73
34,78
27,34
24,03
24,03
64,00
83,33
8,28
8,28
20,43
18,80
1,93
1,93
30,33
100,00
56,90
56,90
71,43
75,00
96,30
96,30
88,24
95,83
68,75
68,75
83,33
75,00
78,57
78,57
11,43
54,29
52,86
52,86
28,57
45,71
34,29
34,29
27,14
31,43
78,57
78,57
1,43
52,86
47,14
47,14
42,86
42,86
37,14
37,14
21,43
32,86
47,14
47,14
35,71
42,86
Smote (*) SmoteIPF (*) SmoteSLS Borderline
3,39
3,39
17,20
36,36
33,04
33,04
42,55
53,33
13,33
13,33
23,31
23,53
3,77
3,77
38,54
2,82
51,56
51,56
53,57
54,55
53,61
53,61
34,48
48,94
55,93
55,93
50,00
54,55
87,42
87,42
33,80
73,65
72,67
72,67
53,45
67,61
58,49
58,49
52,08
56,04
87,54
87,54
11,95
72,68
68,65
68,65
65,46
65,46
60,94
60,94
46,29
57,32
68,66
68,66
59,76
65,46
Smote (*) SmoteIPF (*) SmoteSLS Borderline
87,91
87,91
55,71
77,10
76,38
76,38
64,28
72,85
67,03
67,03
63,54
65,67
88,06
88,06
50,71
76,39
73,56
73,56
71,42
71,42
68,57
68,57
60,71
66,43
73,56
73,56
67,85
71,42

TomekLink
34,78
83,33
20,90
100,00
66,67
88,24
84,38
11,43
28,57
20,00
1,43
40,00
21,43
38,57
TomekLink
17,20
42,55
20,44
2,82
50,00
34,48
52,94
33,80
53,45
44,71
11,95
63,24
46,29
62,10
TomekLink
55,71
64,28
59,98
50,71
69,99
60,71
69,28

Fonte: Autor

Conforme pode ser observado na Tabela 18, em combinação com Random
Forest, as técnicas recomendadas Smote e Smote IPF foram melhores em todas as
métricas quando comparadas com as outras técnicas com o mesmo classificador.
As técnicas recomendadas na literatura para predominância da classe
minoritária na região outlier, produziram 86% dos seus melhores resultados nas
métricas recall, Gmean e AUC.

Por outro lado, na métrica precisão, a

recomendação somente teve um bom desempenho quando combinada

com o

classificador Random Forest.
Em combinação com XGB, as técnicas recomendadas somente não tiveram o
melhor desempenho na métrica precisão, quando comparada com as demais
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técnicas e mesmo classificador. Por outro lado, o classificador Rede Neural não
produziu nenhum resultado melhor quando combinado com as recomendações.

71

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A Tabela 19, a seguir, apresenta as melhores técnicas para cada métrica por
predominância e classificador. Considera-se a melhor técnica, aquela que apresentou o
melhor desempenho na métrica da específica predominância e classificador. Para facilitar a
identificação das técnicas recomendadas, as mesmas estão em negrito.

Tabela 19 - Melhores técnicas de balanceamento por região de predominância e modelo de
classificação.
Distribuição da Classe Minoritária (%)
Índice
Predominância Desbalanceamento
Segura Borderline Rare
Outlier

Técnicas com melhor Desempenho
Modelo
RL
KNN
DT

Segura

1:2

82

9

5

4

SVM
MLP
RF
XGB
RL
KNN
DT

Borderline

1:3

10

49

29

12

SVM
MLP
RF
XGB

Rare

1:18

0

19

47

34

RL
KNN
DT
SVM

25

14

17

44

NCR(*)
NCR(*)
NCR(*)

RL

NCR

KNN

Original

SVM
MLP
RF
XGB

NCR(*)
NCR(*)
NCR(*)
NCR(*)

F1 Score

Tomek Link
Original, NCR,
Smote SLS e
Tomek Link
NCR
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Tomek Link

NA
NA
NA
NA
Smote(*) e
Smote IPF
NA
NA
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)

Gmean

AUC

Smote IPF
Smote IPF
Smote IPF
Tomek Link
Tomek Link
Tomek Link
Tomek Link
Tomek Link
Tomek Link
Original, Smote, Original, Smote, Original, Smote,
Smote IPF e
Smote IPF e
Smote IPF e
Smote SLS(*) Smote SLS(*) Smote SLS(*)
Smote
Smote
Smote
Borderline
Borderline
Borderline
Smote SLS (*) Smote SLS (*) Smote SLS(*)

Smote SLS
NCR(*)
Borderline (*)
Borderline (*) Borderline (*) Borderline (*)
Borderline (*)
NCR(*)
Borderline (*)
Original,
Smote e
NCR(*)
Borderline (*)
Smote IPF
NCR(*)
NCR(*)
NCR(*)
Tomek Link (*)
NCR(*)
Tomek Link (*)
Original
NCR(*)
Original

RF
XGB

DT
1:1536

Recall

NA
NA
NA
NA
Smote(*) e
Smote IPF
NA
NA

MLP

Outlier

Precisão
Smote IPF
Tomek Link
Tomek Link
Original, Smote,
Smote IPF e
Smote SLS(*)
Smote
Original
Smote SLS(*)

NA
NA
NA
NA
Smote(*) e
Smote IPF
NA
NA
Borderline
Borderline
Borderline

Smote SLS
Borderline (*)
Borderline (*)

Smote SLS
Borderline (*)
Borderline (*)

Borderline (*)

Borderline (*)

NCR(*)
NCR(*)
NCR(*)

NCR(*)
Original
Original

NA
NA
NA
NA
Smote(*) e
Smote IPF
NA
NA

NA
NA
NA
NA
Smote(*) e
Smote IPF
NA
NA

Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)

Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)

Smote (*) e
Smote IPF (*)

NCR

Smote (*) e
Smote IPF (*)

Smote (*) e
Smote IPF (*)

NCR
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)

NCR
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)

NCR
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)

NCR
Smote (*) e
Smote IPF (*)
Smote (*) e
Smote IPF (*)

Fonte: Autor

Para todas as predominâncias (Safe, Borderline, Rare e Outlier) é possível observar
que as técnicas de balanceamento, de maneira geral, superaram o desempenho do conjunto
de dados desbalanceado em todos os modelos de classificação. Porém, houve 3 exceções
na métrica precisão em que o conjunto de dados mesmo desbalanceado superou todas as
técnicas.
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Predominância Safe no classificador Random Forest;



Borderline no classificador XGB; e



Outlier no classificador KNN, neste contexto um desbalanceamento
extremamente severo de 1:1536.

Quanto às técnicas recomendadas na literatura para cada predominância da classe
minoritária, as mesmas produziram as melhores métricas (precisão, recall, F1 Score, Gmean
e AUC) em 70%

dos resultados. Na predominância safe, somente 43% dos melhores

resultados foram produzidos pelas técnicas reomendadas, porém todos os melhores
desempenhos na métrica recall foram gerados pelas técnicas recomendadas na literatura.
Considerando os resultados efetivamente produzidos em cada predominância, a
região Borderline foi a que melhor produziu os melhores resultados considerando as
recomendações da literatura, 77% dos melhores resultados foram pontuados pelas técnicas
recomendadas. Assim como na predominância safe, o recall foi unanimidade para as
técnicas recomendadas.
Como já era esperado, as base de dados Borderline e Rare com respectivamente
10% e 0% da classe minoritária na região safe, foram os cenários onde os classificadores
em conjunto com as técnicas recomendadas, tiveram mais dificuldades em produzir métricas
satisfatórias, porém em geral as métricas recomendadas sobressaíram diante do conjunto
de dados desbalanceado e as demais técnicas.
O recall foi a métrica em que as técnicas recomendadas apresentaram os melhores
desempenhos, isto é, 96% dos melhores recall’s foram produzidos por uma técnica
recomendada. Destaque para as predominâncias Safe e Borderline onde 100% dos
melhores recall’s foram relacionados às recomendações técnicas da literatura.
As recomendações produziram o melhor Gmean em 75% das implementações, nas
predominâncias borderline e outlier foram as situações em que essa métrica teve o melhor
desempenho.
A métrica AUC teve 68% dos melhores desempenhos quando o classificador foi
combinado com a técnica recomendada na literatura. O fato de, em geral, as técnicas
recomendadas não melhorarem significativamente a precisão quando comparado ao recall,
pode explicar a dificuldade de se produzir melhores resultados na métrica AUC.
Em relação aos classificadores, o SVM, seguido do XGB, foram os modelos que
produziram os melhores resultados quando combinados com as técnicas recomendadas na
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literatura. Porém não houve diferença significante quando comparados aos demais
classificadores ao ponto de concluir que esta é a melhor combinação.
Quanto ao índice de desbalanceamento, é possível concluir que não é um fator
decisivo na utilização de uma técnica de balanceamento do conjunto de dados. Por
exemplo, na predominância outlier, no qual há um desbalanceamento extremo, o conjunto
de dados desbalanceado (original) teve a melhor precisão quando da utilização do
classificador KNN e não foi superada quando da utilização com classificador SVM.
Finalmente, é necessário considerar os diferentes percentuais de predominância de
cada região (Safe, Borderline, Rare e Outlier) utilizados neste experimento. Somente na
predominância safe, a classe minoritária estava mais que 50% concentrada em tal região,
enquanto as demais estavam abaixo deste percentual. Outro ponto a ser considerado são
as diferentes dimensões das base de dados utilizadas nesta dissertação que variam de 306
x 4 até 284.500 x 29. Visto que o principal objetivo do experimento era validar as técnicas de
balanceamento recomendadas na literatura,

é importante relatar que todos os

classificadores foram treinados sob as mesmas condições, independentemente, da
predominância da classe minoritária e dimensões do conjunto de dados.

74

6 CONCLUSÃO
Nesta dissertação, por meio da revisão sistemática, foram identificadas as
técnicas de balanceamento de dados recomendadas na literatura para atenuar o
impacto do desempenho

dos modelos de classificação quando em conjunto de

dados desbalanceados. Após a identificação e organização das recomendações, as
técnicas foram validadas com 4 conjuntos de dados, cada um com diferente
predominância da classe minoritária.
As recomendações da literatura levam em consideração a região de
predominância da classe minoritária. A predominância Safe significa que a maior
parte das amostras minoritárias possuem

de 4 a 5 vizinhos mais próximos da

classe menor representada. Por outro lado, a predominância Borderline concentra a
maior parte da classe minoritária que possuem amostras com número de vizinhos
mais próximo igual a 3 ou 2, enquanto na predominância Rara a maioria das
amostras minoritárias possuem 1 vizinho mais próximo da classe minoritária. Por fim,
a predominância outlier significa que a maior parte das amostras da classe
minoritária não possui vizinhos mais próximos da mesma classe.
Os resultados satisfatórios demonstrados pelas recomendações, mostram
que o direcionamento encontrado na literatura é um excelente guia para a tomada
de decisão em relação a qual técnica de balanceamento utilizar para atenuar o
impacto no desempenho dos classificadores. Houve uma generalização da
recomendação técnica na métrica recall nas predominâncias Safe, Borderline e
Outlier, no qual as recomendações foram as melhores, independentemente do
classificador com uma exceção na predominância Outlier quando do classificador
MLP no qual NCR obteve a melhor métrica no recall.

Ainda na predominância

Outlier, as recomendações da literatura tiveram os melhores desempenhos em 86%
das métricas F1 Score e AUC. Em geral, as técnicas recomendadas apresentaram
os melhores resultados em 70% das implementações, sendo que 96% dos melhores
desempenhos foram obtidos na métrica recall. Portanto, dado que o objetivo da
pesquisa era identificar as técnicas de preprocessamento recomendadas para lidar
com o desbalanceamento de acordo com a característica da classe minoritária,
validá-las e verificar a sua generalização, podemos afirmar que o objetivo da
dissertação foi cumprido integralmente.
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No decorrer do experimento algumas dificuldades foram encontradas, a
principal delas foi identificar conjuntos de dados com predominância da classe
minoritária na região Rara e Outlier. Devido a falta de conjuntos de dados
disponíveis com tais características, foi implementada uma função para manipular
dois conjuntos de dados de maneira a mudar a predominância da classe minoritária
de acordo com a necessidade da implementação. Outra dificuldade foi identificar o
melhor balanceamento que atendesse aos 7 tipos de classificadores utilizados nesta
validação. A decisão de projeto foi testar diversas proporções de balanceamento de
maneira a produzir a melhor média aritmética da métrica AUC. Portanto, uma
melhoria a ser feita nas futuras pesquisas, seria uma análise individual para
identificar o melhor balanceamento para cada classificador.
Outro ponto a ser considerado nos trabalhos futuros relacionados a esta
pesquisa, seria a análise do comportamento das técnicas recomendadas mediante
diferentes percentuais de predominância da classe minoritária e buscar os melhores
parâmetros para os classificadores que foram parte desta experimentação.
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APÊNDICE A – MÉTODO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: O PROBLEMA DO
DESBALANCEAMENTO DE CLASSES EM ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO:
UM ESTUDO COMPARATIVO DE ABORDAGENS
Este apêndice apresenta as etapas da revisão bibliográfica realizada com a
finalidade de obter as informações necessárias para criação de um roteiro para lidar
com o desbalanceamento de classes.
A seção 1, Planejamento da revisão bibliográfica, apresenta a definição de
aspectos importantes para a realização da revisão, como objetivos, questões e
fontes de pesquisa consideradas. Além disso, há a definição dos idiomas dos
trabalhos pesquisados, palavras chave utilizadas, critérios de inclusão e exclusão
considerados, estratégia de seleção de dados e sumarização dos resultados.
A seção 2, Execução da revisão bibliográfica, está dividida em duas partes. A
primeira parte, seleção inicial, apresenta as strings de busca utilizadas, os resultados
obtidos em cada uma das bases eletrônicas pesquisadas e a aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão. A segunda parte, seleção final, apresenta os trabalhos
selecionados.
A seção 3, Resultados, apresenta os resultados obtidos ao longo das etapas
de execução da revisão.
A seção 4, Conclusão, analisa se a revisão atingiu o objetivo estabelecido.
1 PLANEJAMENTO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Nesta subseção é apresentado o planejamento realizado a fim de conduzir a
revisão bibliográfica, citando quais os objetivos, fontes de pesquisa utilizados,
idiomas considerados, palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão de trabalhos,
estratégia de seleção de dados e sumarização dos resultados obtidos.
1.1 Objetivo

O principal objetivo deste trabalho é produzir um roteiro que relacione
características de problemas de classificação com desbalanceamento de classes a
abordagens e técnicas mais recomendadas.

81

O objetivo secundário é aplicar o roteiro em problemas de classificação
binária com diferentes características de desbalanceamento entre as classes,
visando exemplificar a sua utilização e realizar alguma eventual validação da
escolha de abordagem e técnica.
1.2 Fontes de Pesquisa

o

Science Direct (http://www.sciencedirect.com)

o

Scopus (https://www.scopus.com)

o

IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/)

o

ACM (https://dl.acm.org/)

1.3 Idiomas dos Trabalhos

A busca realizada neste apêndice leva em consideração apenas o idioma
inglês.
1.4 Palavras Chave

Foram identificadas como palavras chave para esta busca: "imbalanced data",
"unbalanced data", "skewed data", "imbalanced class", "unbalanced class" e "skewed
class".
1.5 Critérios de Inclusão

1. Abstract REFERENCIA as aboardagens para lidar com desabalanceamento
de classes
2. Abstract menciona foco no estudo de impactos e desafios para lidar com
conjunto de dados desbalanceados
3. O artigo trata diretamente das abordagens para lidar com classes
desbalanceadas
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4. Mencionar pelo menos uma Vantagem ou Desvantagem da Abordagem em
Análise
5. Artigo apresenta pelo menos uma vantagem e desvantagem das abordagens
para lidar com classes desbalanceadas
1.6 Critérios de Exclusão

1. Abstract NÃO referência as abordagens para lidar com desabalanceamento
de classes
2. Artigo Duplicado
3. Artigo NÃO tem como foco Classificação Binária
4. Artigo NÃO tem referência a Aprendizado de Máquina
5. O

artigo

NÃO

trata

diretamente

das

abordagens

para

lidar

com

desbalanceamento de classes
6. Artigo NAO apresenta pelo menos uma vantagem e desvantagem das
abordagens para lidar com classes desbalanceadas
7. Artigo não está no idioma Inglês
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1.7 Sumário Critérios de Inclusão e Exclusão

Abreviatura

C
D

Critério
(I) Abstract REFERENCIA as aboardagens para lidar com
desabalanceamento de classes
(E) Abstract NÃO referencia as aboardagens para lidar com
desabalanceamento de classes
(E) Artigo Duplicado
(E) Artigo NÃO tem como foco Classificação Binária

E

(E) Artigo NÃO tem referencia a Aprendizado de Máquina

F

(I) Abstract menciona foco no estudo de impactos e desafios para lidar
com conjunto de dados desbalanceados

A
B

G
H
I

(I) O artigo trata diretamente das abordagens para lidar com classes
desbalanceadas
(I) Mencionar pelo menos uma Vantagem ou Desvantagem da
Abordagem em Análise
(E) O artigo NÃO trata diretamente das abordagens para lidar com
desbalanceamento de classes

J

(I) Artigo apresenta pelo menos uma vantagem e desvantagem das
abordagens para lidar com classes desbalanceadas

L

(E) Artigo NAO apresenta pelo menos uma vantagem e desvantagem
das abordagens para lidar com classes desbalanceadas

M

(E) Artigo não está no idioma Ingles

1.8 Estratégia de Busca para identificação dos artigos

o

Automático, ampla e restritiva

o

Strings de busca utilizadas

o

Publicações entre 2015 e 2019

1.9 String de Busca
("imbalanced data" OR "unbalanced data" OR "skewed data" OR "imbalanced
class" OR "unbalanced class" OR "skewed class")
1.10 Sumarização dos resultados
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Os resultados obtidos são apresentados na tabela 6 da subseção 2.5 abaixo,
contendo as seguintes colunas: número identificador do artigo, título da pesquisa,
autor e ano de publicação da pesquisa.
2 EXECUÇÃO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção é apresentado o processo de execução da revisão sistemática. A
busca foi executada nas base dados eletrônicas citadas na subseção 1.2. A seleção
dos trabalhos foi efetuada baseada nos critérios de inclusão e exclusão listados na
subseção 1.7.
2.1 Critérios de seleção das bases de busca

Bibliotecas digitais on-line, bases eletrônicas indexadas, anais de eventos das
áreas e consultas a especialistas. Outras fontes: manuais, relatórios técnicos, RS
anteriores, teses e dissertações (USP e mestrado do IPT) e bibliografias da análise
exploratória.
2.2 Estratégia para Seleção dos Estudos

o

Leitura do resumo dos artigos e apliação dos critérios de inclusão e exclusão.

2.3 Estratégia de Extração dos Estudos

o

Leitura integral dos artigos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão
para cada texto.

2.4 Estratégia de Sumarização dos Estudos

o

Após definidos os trabalhos definitivamente incluídos, os mais relevantes para
este trabalho foram resumidos.
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2.5 Identificação dos Artigos

o

Foram utilizadas as blibliotecas digitais Science Direct, Scopus, IEEE Xplore
e ACM.

o

Artigos publicados entre os anos de 2015 e 2019 em inglês.

o

A string de busca foi aplicada somente nos títulos dos periódicos.
("imbalanced data" OR "unbalanced data" OR "skewed data" OR "imbalanced

class" OR "unbalanced class" OR "skewed class")
Resultado da Identificação (729 artigos)
Abaixo pode ser observado o gráfico representando o percentual de artigos
encontrados por base eletrônica de pesquisa, sendo que a IEEE foi a base que mais
retornou artigos relacionados a string de busca.

2.6 Seleção dos Artigos
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Para seleção dos artigos foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão
baseado na leitura do resumo do periódico para posteriormente efetuar a leitura
integral dos artigos.
Foram 729 artigos oriundos da pesquisa inicial nos quais após aplicados os
critérios de inclusão e exclusão,

192 periódicos foram extraídos para a leitura

integral.
3 RESULTADO FINAL

Foi realizada a leitura integral dos 192 periódicos e após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 7 trabalhos, nos quais são
listados no tabela 9.
Considerando que o objetivo desta revisão sistemática foi

verificar a

existência de trabalhos que contenham estudos relacionados a abordagens para
lidar com o desbalanceamento de classes e as recomendações para utilização das
abordagens e técnicas, podemos concluir que,

por meio dos estudos listados

abaixo, o objetivo desta etapa foi concluído conforme planejado.
Tabela 20– Relação final dos artigos selecionados da Revisão Sistemática
Título

Autores

Learning from imbalanced data: open challenges and future directions Krawczyk, B.
Types of minority class examples and their influence on learning
classifiers from imbalanced data
Dealing with data difficulty factors while learning from imbalanced
data

2016

Napierala, K. and Stefanowski, J.

2016

Stefanowski, J.

2016

M. P. {Paing} and C. {Pintavirooj} and S.
Comparison of Sampling Methods for Imbalanced Data Classification
{Tungjitkusolmun} and S. {Choomchuay} and K.
in Random Forest
{HAMAMOTO}
Ensemble vs. Data Sampling: Which Option Is Best Suited to
T. M. {Khoshgoftaar} and A. {Fazelpour} and D. J.
Improve Classification Performance of Imbalanced Bioinformatics
{Dittman} and A. {Napolitano}
Data?
A Review on Handling Imbalanced Data
V. S. {Spelmen} and R. {Porkodi}
A Systematic Review on Imbalanced Data Challenges in Machine
Kaur, Harsurinder and Pannu, Husanbir Singh and
Learning: Applications and Solutions
Malhi, Avleen Kaur

Fonte: Autor

Ano

2018

2015
2018
2019
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APÊNDICE

B

–

CÓDIGO

DO

EXPERIMENTO

IMPLEMENTADO

NA

PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO GOOGLE

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS EDUARDO GABRIEL SANTOS

O PROBLEMA DO DESBALANCEAMENTO DE CLASSES EM ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO: IDENTIFCAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS TÉCNICAS DE
PREPROCESSAMENTO RECOMENDADAS

Experimento desenvolvido como parte do experimento para validação das técnicas de balanceamento recomendadas na literatura.

Importação das Bibliotecas necessárias para execução do código.

Destaque para a biblioteca scikit learning, utilizada para importar os algoritmos de classificação utilizados nesta dissertação e para a
biblioteca imblearn e smote_variants responsáveis pelas disponibilização das técnicas de balanceamento.
In [ ]:
from collections import Counter
from numpy import where
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
import numpy as np
import pandas as pd
import sklearn
from sklearn.svm import SVC
from sklearn import svm
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import roc_auc_score,accuracy_score, f1_score, precision_score, recall_score, cohen_kappa_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from imblearn.over_sampling import SMOTE,BorderlineSMOTE
from imblearn.metrics import geometric_mean_score
from imblearn.under_sampling import TomekLinks,NeighbourhoodCleaningRule
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier, BaggingClassifier
import smote_variants as sv
from sklearn.manifold import TSNE
from sklearn.decomposition import PCA, TruncatedSVD
import matplotlib.patches as mpatches
import time
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from xgboost import XGBClassifier
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from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn import tree
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

NUMERO_VIZINHOS = 6

print('Finalizado 1')
In [ ]:
#print('The scikit-learn version is {}.'.format(sklearn.__version__))
#print('The imblearn version is {}.'.format(imblearn.__version__))
#print('The smote_variants version is {}.'.format(sv.__version__))
In [ ]:
#log_cols=["Classifier","SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER", "Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
#log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
# Função que efetua a contagem do número de vizinhos da classe minoritária.
# Esta funcionalidade também classifica a classe minoritária em Segura, Borderline, Rara ou Outlier
# de acordo com a quantidade de vizinhos da mesma classe.
def func_quantidade_vizinho_minoria(df, label,ID_MINORIA):
k_vizinhos_mais_proximos = NearestNeighbors(n_neighbors=NUMERO_VIZINHOS, metric='euclidean')
k_vizinhos = k_vizinhos_mais_proximos.fit(df)
vizinhanca = k_vizinhos.kneighbors(df,return_distance=False)
df_minoria = where(df[label] == ID_MINORIA)[0]
quantidade_vizinho_minoria = list()
quantidade_seguro = 0
quantidade_borderline = 0
quantidade_rare = 0
quantidade_outlier = 0
for i in range(len(df_minoria)):
count_minoria = 0
for j in range(1,NUMERO_VIZINHOS):
index = int(vizinhanca[df_minoria[i]][j])
if (df.iloc[index][label]) == ID_MINORIA:
count_minoria+=1

if (count_minoria>=4): quantidade_seguro+=1
elif (count_minoria == 3) or (count_minoria == 2): quantidade_borderline+=1
elif (count_minoria == 1): quantidade_rare+=1
else: quantidade_outlier+=1
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Total = quantidade_seguro + quantidade_borderline + quantidade_rare + quantidade_outlier
quantidade_seguro = (quantidade_seguro/Total)*100
quantidade_borderline = (quantidade_borderline/Total)*100
quantidade_rare = (quantidade_rare/Total)*100
quantidade_outlier = (quantidade_outlier/Total)*100

return np.array([quantidade_seguro,quantidade_borderline,quantidade_rare,quantidade_outlier])

# Esta função executa o modelo de dados do parâmetro (clf) com o conjunto de dados desbalanceado,
# isto é, sem aplicar nenhuma técnica de balanceamento.
def run_modelo_classificacao_tradicional(clf, X_train,y_train,X_test,y_test):
log_cols=["Classifier","Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
clf.fit(X_train, y_train)
name = clf.__class__.__name__
counter = Counter(y_train)
print('********************** ORIGINAL ************************ ')
print(counter)

train_predictions = clf.predict(X_test)
acc = accuracy_score(y_test, train_predictions)
f1score= f1_score(y_test, train_predictions)
recall = recall_score(y_test, train_predictions)
precision = precision_score(y_test, train_predictions)
gmean = geometric_mean_score(y_test, train_predictions)
auc = roc_auc_score(y_test, train_predictions)
kappa = cohen_kappa_score(y_test, train_predictions)

log_entry = pd.DataFrame([[name, acc*100, precision*100,recall*100,f1score*100,gmean*100,auc*100,kappa*100]], columns=log_cols)
log = log.append(log_entry)

return(log)

# Esta função executa o modelo de dados do parâmetro (clf) com o conjunto de dados balanceado
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# utilizando a técnica undersampling NCR
def run_modelo_classificacao_NCR(clf, X_train,y_train,X_test,y_test):
log_cols=["Classifier","SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER", "Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
name = clf.__class__.__name__
ncr = NeighbourhoodCleaningRule(n_neighbors=3, threshold_cleaning=0.5,n_jobs = -1)
X_train, y_train = ncr.fit_resample(X_train, y_train)
counter = Counter(y_train)
print('************ NCR ***************** ')
print(counter)
clf.fit(X_train, y_train)
train_predictions = clf.predict(X_test)
ncr_acc = accuracy_score(y_test, train_predictions)
ncr_f1score= f1_score(y_test, train_predictions)
ncr_recall = recall_score(y_test, train_predictions)
ncr_precision = precision_score(y_test, train_predictions)
ncr_gmean = geometric_mean_score(y_test, train_predictions)
ncr_auc = roc_auc_score(y_test, train_predictions)
ncr_kappa = cohen_kappa_score(y_test, train_predictions)

log_entry = pd.DataFrame([['NCR',
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Seguro[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Borderline[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Rare[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Outlier[0],
ncr_acc*100,
ncr_precision*100,
ncr_recall*100,
ncr_f1score*100,
ncr_gmean*100,
ncr_auc*100,
ncr_kappa*100]], columns=log_cols)
log = log.append(log_entry)

return(log)
# Esta função executa o modelo de dados do parâmetro (clf) com o conjunto de dados balanceado
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# utilizando a técnica undersampling Tomek Links
def run_modelo_classificacao_tomeklink(clf, X_train,y_train,X_test,y_test):
# Logging for Visual Comparison
log_cols=["Classifier","SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER", "Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
name = clf.__class__.__name__
tl = TomekLinks(n_jobs=-1,sampling_strategy='all')
X_train, y_train = tl.fit_resample(X_train, y_train)
counter = Counter(y_train)
print('************ TOMEK LINK ***************** ')
print(counter)
clf.fit(X_train, y_train)
train_predictions = clf.predict(X_test)
tomek_acc = accuracy_score(y_test, train_predictions)
tomek_f1score= f1_score(y_test, train_predictions)
tomek_recall = recall_score(y_test, train_predictions)
tomek_precision = precision_score(y_test, train_predictions)
tomek_gmean = geometric_mean_score(y_test, train_predictions)
tomek_auc = roc_auc_score(y_test, train_predictions)
tomek_kappa = cohen_kappa_score(y_test, train_predictions)

log_entry = pd.DataFrame([['Tomek',
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Seguro[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Borderline[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Rare[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Outlier[0],
tomek_acc*100,
tomek_precision*100,
tomek_recall*100,
tomek_f1score*100,
tomek_gmean*100,
tomek_auc*100,
tomek_kappa*100]], columns=log_cols)
log = log.append(log_entry)

return(log)
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# Esta função executa o modelo de dados do parâmetro (clf) com o conjunto de dados balanceado
# utilizando a técnica oversampling Safe Level Smote
def run_modelo_classificacao_slsmote(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion_,vizinho_):

log_cols=["Classifier","SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER", "Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
name = clf.__class__.__name__
smt = sv.Safe_Level_SMOTE(proportion=proportion_,n_neighbors=vizinho_,n_jobs = -1,random_state=42)

X_train, y_train = smt.sample(X_train, y_train)

counter = Counter(y_train)
print('************ SAFE LEVEL SMOTE ***************** ')
print(counter)
clf.fit(X_train, y_train)
train_predictions = clf.predict(X_test)
slsmote_acc = accuracy_score(y_test, train_predictions)
slsmote_f1score= f1_score(y_test, train_predictions)
slsmote_recall = recall_score(y_test, train_predictions)
slsmote_precision = precision_score(y_test, train_predictions)
slsmote_gmean = geometric_mean_score(y_test, train_predictions)
slsmote_auc = roc_auc_score(y_test, train_predictions)
slsmote_kappa = cohen_kappa_score(y_test, train_predictions)

log_entry = pd.DataFrame([['SLSmote',
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Seguro[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Borderline[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Rare[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Outlier[0],
slsmote_acc*100,
slsmote_precision*100,
slsmote_recall*100,
slsmote_f1score*100,
slsmote_gmean*100,
slsmote_auc*100,
slsmote_kappa*100]], columns=log_cols)
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log = log.append(log_entry)

return(log)

# Esta função executa o modelo de dados do parâmetro (clf) com o conjunto de dados balanceado
# utilizando a técnica oversampling Smote IPF
def run_modelo_classificacao_smoteipf(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion_,vizinho_):

log_cols=["Classifier","SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER", "Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
name = clf.__class__.__name__
smt = sv.SMOTE_IPF(proportion=proportion_,n_neighbors=vizinho_,n_jobs = -1,random_state=42)
X_train, y_train = smt.sample(X_train, y_train)
clf.fit(X_train, y_train)
train_predictions = clf.predict(X_test)

counter = Counter(y_train)
print('************ SMOTE IPF ***************** ')
print(counter)
smoteipf_acc = accuracy_score(y_test, train_predictions)
smoteipf_f1score= f1_score(y_test, train_predictions)
smoteipf_recall = recall_score(y_test, train_predictions)
smoteipf_precision = precision_score(y_test, train_predictions)
smoteipf_gmean = geometric_mean_score(y_test, train_predictions)
smoteipf_auc = roc_auc_score(y_test, train_predictions)
smoteipf_kappa = cohen_kappa_score(y_test, train_predictions)

log_entry = pd.DataFrame([['IPFSmote',
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Seguro[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Borderline[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Rare[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Outlier[0],
smoteipf_acc*100,
smoteipf_precision*100,
smoteipf_recall*100,
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smoteipf_f1score*100,
smoteipf_gmean*100,
smoteipf_auc*100,
smoteipf_kappa*100]], columns=log_cols)
log = log.append(log_entry)

return(log)

# Esta função executa o modelo de dados do parâmetro (clf) com o conjunto de dados balanceado
# utilizando a técnica oversampling Borderline Smote
def run_modelo_classificacao_borderlinesmote(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion_,vizinho_):
log_cols=["Classifier","SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER", "Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
name = clf.__class__.__name__
smt = sv.Borderline_SMOTE1(proportion=proportion_,n_neighbors=vizinho_,k_neighbors=5,n_jobs = -1,random_state=42)
X_train, y_train = smt.sample(X_train, y_train)
clf.fit(X_train, y_train)
train_predictions = clf.predict(X_test)
counter = Counter(y_train)
print('************ BORDERLINE SMOTE ***************** ')
print(counter)
bsmote_acc = accuracy_score(y_test, train_predictions)
bsmote_f1score= f1_score(y_test, train_predictions)
bsmote_recall = recall_score(y_test, train_predictions)
bsmote_precision = precision_score(y_test, train_predictions)
bsmote_gmean = geometric_mean_score(y_test, train_predictions)
bsmote_auc = roc_auc_score(y_test, train_predictions)
bsmote_kappa = cohen_kappa_score(y_test, train_predictions)

log_entry = pd.DataFrame([['BSmote',
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Seguro[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Borderline[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Rare[0],
0,#squantidade_por_tipo_vizinhanca.Outlier[0],
bsmote_acc*100,
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bsmote_precision*100,
bsmote_recall*100,
bsmote_f1score*100,
bsmote_gmean*100,
bsmote_auc*100,
bsmote_kappa*100]], columns=log_cols)
log = log.append(log_entry)

return(log)

# Esta função executa o modelo de dados do parâmetro (clf) com o conjunto de dados balanceado
# utilizando a técnica oversampling Smote
def run_modelo_classificacao_smote(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion_,vizinho_):
log_cols=["Classifier","SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER", "Accuracy", "Precision", "Recall","F1Score","Gmean","Auc","Kappa"]
log = pd.DataFrame(columns=log_cols)
name = clf.__class__.__name__
smt = sv.SMOTE(proportion=proportion_,n_neighbors=vizinho_,n_jobs = -1,random_state=42)
X_train, y_train = smt.sample(X_train, y_train)
counter = Counter(y_train)
print('************ SMOTE ***************** ')
print(counter)
clf.fit(X_train, y_train)
train_predictions = clf.predict(X_test)
smote_acc = accuracy_score(y_test, train_predictions)
smote_f1score= f1_score(y_test, train_predictions)
smote_recall = recall_score(y_test, train_predictions)
smote_precision = precision_score(y_test, train_predictions)
smote_gmean = geometric_mean_score(y_test, train_predictions)
smote_auc = roc_auc_score(y_test, train_predictions)
smote_kappa = cohen_kappa_score(y_test, train_predictions)

log_entry = pd.DataFrame([['Smote',
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Seguro[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Borderline[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Rare[0],
0,#quantidade_por_tipo_vizinhanca.Outlier[0],
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smote_acc*100,
smote_precision*100,
smote_recall*100,
smote_f1score*100,
smote_gmean*100,
smote_auc*100,
smote_kappa*100 ]], columns=log_cols)
log = log.append(log_entry)

return(log)
print('Finalizado 2')
In [ ]:
#Função utilizada para manipular os conjuntos de dados originais para produzir
#a predominância da classe minoritária na região Rara e Outlier.
def func_remove_outlier(df, label,ID_MINORIA):
k_vizinhos_mais_proximos = NearestNeighbors(n_neighbors=NUMERO_VIZINHOS, metric='euclidean')
k_vizinhos = k_vizinhos_mais_proximos.fit(df)
vizinhanca = k_vizinhos.kneighbors(df,return_distance=False)
df_minoria = where(df[label] == ID_MINORIA)[0]
for i in range(len(df_minoria)):
count_minoria = 0
for j in range(1,NUMERO_VIZINHOS):
index = int(vizinhanca[df_minoria[i]][j])
if (df.iloc[index][label]) == ID_MINORIA:
count_minoria+=1
#outlier
if (count_minoria == 2) or (count_minoria == 3) or (count_minoria == 4) or (count_minoria == 5):
#if (count_minoria == 2):

rare

df.loc[df_minoria[i],label] = 2

return(df[df[label] < 2])
A célula abaixo é responsável pela leitura dos arquivos que contém os conjuntos de dados utilizados neste experimento.
In [ ]:
ID_MINORIA = 1

######################### Seguro ###################################################
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print('Inicio 1')
label = 'diagnosis'
df_cancer = pd.read_csv('breast-w.csv')
df_cancer["diagnosis"] = df_cancer["diagnosis"].map({'M':1, 'B':0})
df_cancer=df_cancer.drop(["Unnamed: 32"], axis = 1)
df_cancer=df_cancer.drop(["id"], axis = 1)
print('Inicio 2')
quantidade_vizinho_minoria_seguro = func_quantidade_vizinho_minoria(df_cancer, label,ID_MINORIA)
print(quantidade_vizinho_minoria_seguro,'################ SEGURO #####################')
######################### Borderline ###################################################
print('Inicio 3')
label = 'survival_status_after_5_years'
df_haberman = pd.read_csv('haberman.csv', header=None,
names=['age', 'year_of_treatment', 'positive_lymph_nodes', 'survival_status_after_5_years'])
df_haberman['survival_status_after_5_years'] = df_haberman['survival_status_after_5_years'].map({1:0, 2:1})
df_haberman['survival_status_after_5_years'] = df_haberman['survival_status_after_5_years'].astype('category')
print('Inicio 4')
quantidade_vizinho_minoria_borderline = func_quantidade_vizinho_minoria(df_haberman, label,ID_MINORIA)
print(quantidade_vizinho_minoria_borderline,'################ BORDERLINE #####################')
######################### RARE ###################################################
label = 'Class_Name'
print('Inicio 7')
df_heart_balance_scale = pd.read_csv('balance-scale.data')
df_heart_balance_scale = func_remove_outlier(df_heart_balance_scale, label,ID_MINORIA)
quantidade_vizinho_minoria_rare = func_quantidade_vizinho_minoria(df_heart_balance_scale, label,ID_MINORIA)
print('Inicio 8')
print(quantidade_vizinho_minoria_rare,'################ RARE - BALANCE #####################')
######################### OUTLIER ###################################################
label= 'Class'
print('começou')
df_creditcard = pd.read_csv('creditcard.csv')
print('Inicio 5')
df_creditcard.isnull().sum().max()
df_creditcard = df_creditcard.dropna()
df_creditcard = df_creditcard.drop(['Amount', 'Time'], axis = 1)
df_creditcard = func_remove_outlier(df_creditcard, label,ID_MINORIA)
print('Inicio 6')
quantidade_vizinho_minoria_outlier = func_quantidade_vizinho_minoria(df_creditcard, label,ID_MINORIA)
print(quantidade_vizinho_minoria_outlier,'################ OUTLIER CREDIT CARD #####################')
In [ ]:
#print(__doc__)
#plt.figure(figsize=(8, 8))
#plt.subplots_adjust(bottom=.05, top=.9, left=.05, right=.95)
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ACRONIMOS_TRATAMENTO = ["ORIGINAL_","NCR_","SMOTE_","SMOTEIPF_","SMOTESLS_","SMOTEBORDERLINE_","TOMEKLINK_"]
df_original = pd.DataFrame({
'CLASSIFICADOR': [],
'TIPO_MINORIA':[],
'SEGURO' :[],
'BORDERLINE' : [],
'RARE' : [],
'OUTLIER': [],
###############
'ORIGINAL_ACURACIA' : [],
'NCR_ACURACIA' : [],
'SMOTE_ACURACIA' : [],
'SMOTEIPF_ACURACIA' : [],
'SMOTESLS_ACURACIA' : [],
'SMOTEBORDERLINE_ACURACIA' : [],
'TOMEKLINK_ACURACIA' : [],
###############
'ORIGINAL_PRECISAO' : [],
'NCR_PRECISAO' : [],
'SMOTE_PRECISAO' : [],
'SMOTEIPF_PRECISAO' : [],
'SMOTESLS_PRECISAO' : [],
'SMOTEBORDERLINE_PRECISAO' : [],
'TOMEKLINK_PRECISAO' : [],
###############
'ORIGINAL_RECALL' : [],
'NCR_RECALL' : [],
'SMOTE_RECALL' : [],
'SMOTEIPF_RECALL' : [],
'SMOTESLS_RECALL' : [],
'SMOTEBORDERLINE_RECALL' : [],
'TOMEKLINK_RECALL' : [],
###############
'ORIGINAL_F1SCORE' : [],
'NCR_F1SCORE' : [],
'SMOTE_F1SCORE' : [],
'SMOTEIPF_F1SCORE' : [],
'SMOTESLS_F1SCORE' : [],
'SMOTEBORDERLINE_F1SCORE' : [],
'TOMEKLINK_F1SCORE' : [],
###############
'ORIGINAL_GMEAN' : [],
'NCR_GMEAN' : [],
'SMOTE_GMEAN' : [],
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'SMOTEIPF_GMEAN' : [],
'SMOTESLS_GMEAN' : [],
'SMOTEBORDERLINE_GMEAN' : [],
'TOMEKLINK_GMEAN' : [],
###############
'ORIGINAL_AUC': [],
'NCR_AUC': [],
'SMOTE_AUC': [],
'SMOTEIPF_AUC': [],
'SMOTESLS_AUC': [],
'SMOTEBORDERLINE_AUC': [],
'TOMEKLINK_AUC': [],
###############
'ORIGINAL_KAPPA':[],
'NCR_KAPPA':[],
'SMOTE_KAPPA':[],
'SMOTEIPF_KAPPA':[],
'SMOTESLS_KAPPA':[],
'SMOTEBORDERLINE_KAPPA':[],
'TOMEKLINK_KAPPA':[]
})

QUANTIDADE =0

TIPO_MINORIAS = ["SEGURO","BORDERLINE","RARE","OUTLIER"]
classifiers_name = ['RLogistica','KNN','DT','SVM','MLP','RF','XGB']

for classificador in classifiers_name:
NUMERO_CLUSTERS = 1
for TIPO_MINORIA in TIPO_MINORIAS:

if TIPO_MINORIA == "SEGURO" :
proportion = 0.3
vizinho = 3
label = 'diagnosis'
quantidade_vizinho_minoria = quantidade_vizinho_minoria_seguro
y = np.array(df_cancer.diagnosis.tolist())
df_cancer_X = df_cancer.drop(label, 1)
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X = np.array(df_cancer_X)

if TIPO_MINORIA == "BORDERLINE" :
proportion = 0.1
vizinho = 3
label = 'survival_status_after_5_years'
quantidade_vizinho_minoria = quantidade_vizinho_minoria_borderline
y = np.array(df_haberman.survival_status_after_5_years.tolist())
df_haberman_X = df_haberman.drop(label, 1)
X = np.array(df_haberman_X)

if TIPO_MINORIA == "OUTLIER" :
proportion = 0.3
vizinho = 3
label= 'Class'
quantidade_vizinho_minoria = quantidade_vizinho_minoria_rare
y = np.array(df_creditcard.Class.tolist())
df_creditcard_X = df_creditcard.drop(label, 1)
X = np.array(df_creditcard_X)

if TIPO_MINORIA == "RARE" :
proportion = 0.6
vizinho = 3
label = 'Class_Name'
quantidade_vizinho_minoria = quantidade_vizinho_minoria_outlier
y = np.array(df_heart_balance_scale.Class_Name.tolist())
df_heart_balance_scale_X = df_heart_balance_scale.drop(label, 1)
X = np.array(df_heart_balance_scale_X)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,y,test_size=0.4, shuffle=False,random_state=1)

if classificador == 'RLogistica' :
elif classificador == 'DT'

:

clf = LogisticRegression(random_state=0)
clf = DecisionTreeClassifier(random_state=0)

elif classificador == 'KNN'

:

clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

elif classificador == 'SVM'

:

clf = svm.SVC(random_state=0,kernel='linear')

elif classificador == 'MLP'
elif classificador == 'RF'
elif classificador == 'XGB'

:
:

clf = MLPClassifier(random_state=0)
clf = RandomForestClassifier(random_state=0)

:

clf = model = XGBClassifier(random_state=0)

print('$$$$$$$$$$$$$$$$$$ INICIO ' + classificador + ' - '+ TIPO_MINORIA + ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$')
print('---------------------- Tradicional -------------------')
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metrica_algo_tradicional = run_modelo_classificacao_tradicional(clf, X_train,y_train,X_test,y_test)
print('---------------------- Smote -------------------')
metrica_smote = run_modelo_classificacao_smote(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion,vizinho)
print('---------------------- Tomeklink -------------------')
metrica_tomeklink = run_modelo_classificacao_tomeklink(clf, X_train,y_train,X_test,y_test)
print('---------------------- Borderline -------------------')
metrica_bsmote = run_modelo_classificacao_borderlinesmote(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion,vizinho)
print('---------------------- SLSmote -------------------')
metrica_slsmote = run_modelo_classificacao_slsmote(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion,vizinho)
print('---------------------- Smote IPF -------------------')
metrica_smoteipf = run_modelo_classificacao_smoteipf(clf, X_train,y_train,X_test,y_test,proportion,vizinho)
print('---------------------- NCR -------------------')
metrica_NCR = run_modelo_classificacao_NCR(clf, X_train,y_train,X_test,y_test)
print('$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ FIM ' + classificador + ' - '+ TIPO_MINORIA + ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$')
df_original.loc[QUANTIDADE] = [metrica_algo_tradicional.Classifier[0],
TIPO_MINORIA,
quantidade_vizinho_minoria[0], #Seguro
quantidade_vizinho_minoria[1], #Borderline
quantidade_vizinho_minoria[2], #Rare
quantidade_vizinho_minoria[3], #Outlier
metrica_algo_tradicional.Accuracy[0],
metrica_NCR.Accuracy[0],
metrica_smote.Accuracy[0],
metrica_smoteipf.Accuracy[0],
metrica_slsmote.Accuracy[0],
metrica_bsmote.Accuracy[0],
metrica_tomeklink.Accuracy[0],

metrica_algo_tradicional.Precision[0],
metrica_NCR.Precision[0],
metrica_smote.Precision[0],
metrica_smoteipf.Precision[0],
metrica_slsmote.Precision[0],
metrica_bsmote.Precision[0],
metrica_tomeklink.Precision[0],
metrica_algo_tradicional.Recall[0],
metrica_NCR.Recall[0],
metrica_smote.Recall[0],
metrica_smoteipf.Recall[0],
metrica_slsmote.Recall[0],
metrica_bsmote.Recall[0],
metrica_tomeklink.Recall[0],

metrica_algo_tradicional.F1Score[0],

102

metrica_NCR.F1Score[0],
metrica_smote.F1Score[0],
metrica_smoteipf.F1Score[0],
metrica_slsmote.F1Score[0],
metrica_bsmote.F1Score[0],
metrica_tomeklink.F1Score[0],

metrica_algo_tradicional.Gmean[0],
metrica_NCR.Gmean[0],
metrica_smote.Gmean[0],
metrica_smoteipf.Gmean[0],
metrica_slsmote.Gmean[0],
metrica_bsmote.Gmean[0],
metrica_tomeklink.Gmean[0],

metrica_algo_tradicional.Auc[0],
metrica_NCR.Auc[0],
metrica_smote.Auc[0],
metrica_smoteipf.Auc[0],
metrica_slsmote.Auc[0],
metrica_bsmote.Auc[0],
metrica_tomeklink.Auc[0],

metrica_algo_tradicional.Kappa[0],
metrica_NCR.Kappa[0],
metrica_smote.Kappa[0],
metrica_smoteipf.Kappa[0],
metrica_slsmote.Kappa[0],
metrica_bsmote.Kappa[0],
metrica_tomeklink.Kappa[0]
]

QUANTIDADE +=1

print('Finalizado GERAL')
In [ ]:
df_original.to_excel('metricas_validacao_tecnicas_recomendadas_v23012021.xls')
In [ ]:
pd.value_counts(df_cancer['diagnosis']).plot.bar()
plt.title('Cancer class histogram')
plt.xlabel('Class')
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plt.ylabel('Frequency')
df_cancer['diagnosis'].value_counts()
In [ ]:
pd.value_counts(df_haberman['survival_status_after_5_years']).plot.bar()
plt.title('Haberman class histogram')
plt.xlabel('Class')
plt.ylabel('Frequency')
df_haberman['survival_status_after_5_years'].value_counts()
In [ ]:
pd.value_counts(df_creditcard['Class']).plot.bar()
plt.title('Credit Card class histogram')
plt.xlabel('Class')
plt.ylabel('Frequency')
df_creditcard['Class'].value_counts()
In [ ]:
label= 'Class'
pd.value_counts(df_heart_balance_scale['Class_Name']).plot.bar()
plt.title('Heart Balance class histogram')
plt.xlabel('Class')
plt.ylabel('Frequency')
df_heart_balance_scale['Class_Name'].value_counts()

